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ABSTRAK 

Shoebarrudien, Achmad Fadli. 2014.Evaluasi Perpustakaan Online di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 8 Semarang.Skripsi, Kurikulum dan Teknologi 

Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Dosen 

Pembimbing 1 Rafika Bayu Kusumandari, M. Pd., Dosen Pembimbing 2 Dra. 

Nurussaadah, M.Si. 

 

 

Kata kunci: Evaluasi;Perpustakaan Online; Program. 

 

Keberhasilan SMA N 8 Semarang dalam meningkatkan kualitas 

perpustakaan menjadi perpustakaan online membuat peneliti tertarik untuk 

mengetahui bagaimana manajemen dalam mengelola perpustakaan online. 

hasil dari penelitian ini sebagai wawasan baru dalam pengembangan 

perpustakaan online. Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif 

deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, 

observasi lapangan dengan datang langsung ke Perpustakaan SMA N 8 

Semarang, dan dokumentasi.Penelitian yang dilaksanakan dari bulan Juli 

sampai Agustus menghasilkan bahwa program perpustakaan online 

merupakan program yang dibuat Tim IT tanpa ada keberlanjutan program 

data yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk perencanaan sampai evaluasi 

perpustakaan online di SMA N 8 Semarang sebagai berikut : (1). Ide dari 

pembuatan perpustakaan online berasal dari kepala sekolah SMA N 8 

Semarang yang terinspirasi oleh teknologi internet yang berkembang pesat 

sekarang ini. (2). Program perpustakaan online di SMA N 8 Semarang 

merupakan program yang dibuat oleh Tim IT tanpa ada keberlanjutan 

program data yang sesui dengan kebutuhan sekolah. (3). Perpustakaan online 

hanya berfungsi untuk mencari buku yang dibutuhkan, dengan mengaksesnya 

ke situs http://sipusta.sman8-smg.sch.id/. (4) pengawasan dilakukan oleh 

koordinator perpustakaan tetapi tidak ada tindak lanjut dari kelapa sekolah, 

sehingga program perpustakaanonline, tidak di perbaharui sistemnya.  

http://sipusta.sman8-smg.sch.id/
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LatarBelakang 

Masalah utama yang di hadapi bangsa kita, khususnya dalam bidang 

pendidikan, diera globalisasi adalah rendahnya tingkat kualitas sumberdaya 

manusia. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

adalah pengembangan minat baca dan kebiasaan membaca. Dari fakta tersebut, 

perpustakaan diharapkan sebagai pusat kegiatan pengembangan minat baca dan 

kebiasaan membaca. Perpustakaan mempunyai tanggungjawab yang besar 

terhadap peningkatan dan pengembangan minat dan kegemaran membaca. Hal ini 

dilatari oleh peran dan fungsi perpustakaan sebagai pusat pengembangan minat 

baca.  

Menurut Undang–undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2007 pasal 1 

ayat 1 tentang perpustakaan, bahwa pengertian perpustakaan adalah institusi 

pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara 

profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, 

penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.  

Perpustakaan atau library didefinisikan sebagai: tempat buku-buku yang 

diatur untuk dibaca dan dipelajari atau dipakai sebagai bahan rujukan (The Oxford 

English Dictionary). Istilah perpustakaan juga diartikan sebagai: pusat 

media,pusat belajar,sumber pendidikan, pusat informasi, pusat dokumenstasi dan 

pusat rujukan (The American Library Association dalam Mahmudin:2006). 

1 
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Perpustakaan adalah salah satu unit kerja yang berupa tempat untuk 

mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mengatur koleksi bahan pustaka 

secara sistematis untuk digunakan oleh pemakai sebagai sumber informasi 

sekaligus sebagai sarana belajar yang menyenangkan (Darmono, 2: 2001). 

Perpustakaan adalah suatu unit kerja dari suatu badan atau lembaga 

tertentu yang mengelola bahan-bahan pustaka, baik berupa buku-buku maupun 

bukan berupa buku (non book material) yang diatur secara sistematis menurut 

aturan tertentu sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi oleh setiap 

pemakainya (Sismanto, 2008). 

Dalam pengertiannya yang mutakhir, seperti yang tercantum dalam 

Keputusan Presiden RI nomor 11, disebutkan bahwa perpustakaan merupakan 

salah satu sarana pelestarian bahan pustaka sebagai hasil budaya dan mempunyai 

fungsi sebagai sumber informasi ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan menunjang pelaksanaan 

pembangunan nasional (Rohanda, 2000). 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perpustakaan adalah 

suatu organisasi yang bertugas mengumpulkan informasi, mengolah, menyajikan, 

dan melayani kebutuhan informasi bagi pemakai perpustakaan. Dari pengertian 

tersebut terlihat bahwa perpustakaan adalah suatu organisasi, artinya perpustakaan 

merupakan suatu badan yang di dalamnya terdapat sekelompok orang yang 

bertanggung jawab mengatur dan mengendalikan perpustakaan. 

Pengertian perpustakaan yang mutakhir ini telah mengarahkan kepada tiga 

hal yang mendasar sekaligus, yaitu hakikat perpustakaan sebagai salah satu sarana 
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pelestarian bahan pustaka; fungsi perpustakaan sebagai sumber informasi ilmu 

pengetahuan, teknologi dan kebudayaan; serta tujuan perpustakaan sebagai sarana 

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menunjang pembangunan nasional. 

Adapun jenis perpustakaan terdiri atas, Perpustakaan Nasional, 

Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, Perpustakaan Perguruan 

Tinggi, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Digital dan Perpustakaan Pribadi. 

Pengertian Perpustakaan Sekolah adalah perpustakaan yang berada dalam 

suatu sekolah yang kedudukan dan tanggunng jawabnya kepada kepala sekolah 

yang melayani sivitas akademika sekolah yang bersangkutan (Rohanda, 2000). 

Adapun fungsi  Perpustakaan Sekolahmenurut Keputusan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0103/O/1981, tanggal 11 Maret 1981, 

mempunyai fungsi sebagai : a) Pusat kegiatan belajar-mengajar untuk mencapai 

tujuan pendidikan seperti tercantum dalam kurikulum sekolah; b) Pusat Penelitian 

sederhana yang memungkinkan para siswa mengembangkan kreativitas dan 

imajinasinya; c) Pusat membaca buku-buku yang bersifat rekreatif dan mengisi 

waktu luang (buku-buku hiburan). Semua fungsi tersebut akan tergambar dalam 

koleksi pepustakaan bersangkutan. 

Peran Perpustakaan sekolah adalah upaya untuk memelihara dan 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses belajar-mengajar. Perpustakaan yang 

terorganisasi secara baik dan sisitematis, secara langsung atau pun tidak langsung 

dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar mengajar di sekolah tempat 

perpustakaan tersebut berada. Hal ini, terkait dengan kemajuan bidang pendidikan 
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dan dengan adanya perbaikan metode belajar-mengajar yang dirasakan tidak bisa 

dipisahkan dari masalah penyediaan fasilitas dan sarana pendidikan. 

Perpustakaan Digital adalah sebuah sistem yang memiliki berbagai 

layanan dan obyek informasi yang mendukung akses obyek informasi tesebut 

melalui perangkat digital (Sismanto, 2008). Layanan ini diharapkan dapat 

mempermudah pencarian informasi di dalam koleksi obyek informasi seperti 

dokumen, gambar dan database dalam format digital dengan cepat, tepat, dan 

akurat. 

Perbedaan perpustakaan biasa dengan perpustakaan digital terlihat pada 

keberadaan koleksi. Koleksi digital tidak harus berada di sebuah tempat fisik, 

sedangkan koleksi biasa terletak pada sebuah tempat yang menetap, yaitu 

perpustakaan. Perbedaan kedua terlihat dari konsepnya. Konsep perpustakaan 

digital identik dengan internet atau komputer, sedangkan konsep perpustakaan 

biasa adalah buku-buku yang terletak pada suatu tempat. Perbedaan ketiga, 

perpustakaan digital bisa dinikmati pengguna dimana sajadan kapan saja, 

sedangkan pada perpustakaan biasa pengguna menikmati di perpustakaan dengan 

jam-jam yang telah diatur oleh kebijakan organisasi perpustakaan. 

Perpustakaan digital dibagi menjadi perpustakaan online dan perpustakaan 

offline. Perbedaan perpustakaan online dan perpustakaan offline terlihat pada 

sistem komunikasi transfer data kepada pengguna perpustakaan. Pada  

perpustakaan onlineSistem komunikasi data dapat dimulai dengan sistem yang 

sederhana, seperti misalnya jaringan akses terminal, yaitu jaringan yang 

memungkinkan seorang operator mendapatkan akses ke fasilitas yang tersedia 
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dalam jaringan tersebut. Pengguna perpustakaan bisa mengakses komputer guna 

memperoleh fasilitas, misalnya menjalankan program aplikasi, mengakses 

database, dan melakukan komunikasi dengan pengguna perpustakaan lainnya. 

Dalam lingkungan ideal, semua fasilitas ini harus tampak seakan-akan dalam 

terminalnya, walaupun sesungguhnya secara fisik berada pada lokasi yang 

terpisah. Sistem perpustakaan online harus menggunakan jaringan internet dan 

semua orang bisa mengakses data dari mana saja dan kapan saja. Perpustakaan 

offline merupakan suatu sistem pengiriman data melalui fasilitas telekomunikasi 

dari satu lokasi ke pusat pengolahan data, tetapi data yang dikirim tidak langsung 

diproses oleh CPU (Central Processing Unit). Sistem perpustakaan offline hanya 

bisa mengakses data pada satu lokasi yang terhubung pada satu server sebagai 

server utamanya saja. 

Perpustakaan SMAN 8 Semarang adalah perpustakaan yang tergabung 

pada sekolah, dikelola sepenuhnya oleh sekolah dengan tujuan usaha membantu 

sekolah untuk mencapai tujuan khusus sekolah dan tujuan pendidikan pada 

umumnya. Sebagai salah satu sumber belajar di sekolah perpustakaan membantu 

tercapainya misi dan visi sekolah. Mengingat pentingnya peran perpustakaan 

sekolah maka perlu adanya suatu pengelolaan atau manajemen yang tepat dan 

cepat sehingga fungsi perpustakan sekolah benar-benar terwujud. Perpustakaan 

sekolah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan penggunaannya akan berbagai 

pengetahuan dan informasi secara mudah dan cepat. Untuk itu diperlukan suatu 

Sistem Informasi Managemen Perpustakaan dengan memanfaatkan komputer. 
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Konsep managemen perpustakaan online harus menyediakan jaringan 

internet untuk melakukan akses data pada pengguna perpustakaan kepada 

pengguna perpustakaan lainnya yang membutuhkan data. SMA N 8 Semarang 

merupakan salah satu sekolah yang mempunyai akses data untuk internet. Oleh 

karena itu SMA N 8 Semarang memungkinkan untuk mempunyai perpustakaan 

online. 

Adapun Visi Perpustakaan SMA N 8 Semarang adalah sebagai Pusat 

rujukan dan informasi ilmiahn khususnya untuk siswa dan siswi SMA N 8 

Semarang Misi Perpustakaan SMA N 8 Semarang adalah sebagai berikut, 1) 

Memberikan layanan peminjaman, layanan referensi, serta jasa layanan 

penulusuran informasi dengan bantuan teknologi informasi kepada seluruh 

anggota perpustakaan SMA N 8 Semarang dengan menekankan pada prinsip 

kemudahan prosedur serta keterbaruaan informasi; 2) Mengembangkan koleksi 

perpustakaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 3) 

Melaksanakan sistem pengembangan perpustakaan; 4) Melaksanakan kerja sama 

dengan perpustakaan atau instansi lain.  

Perpustakaan sebagai jantung sebuah lembaga pendidikan, sudah 

selayaknya mendapatkan porsi dan posisi yang strategis guna merealisasikan visi 

dan misi sekolah. Semua pihak, harus memberi perhatian lebih akan eksistensi 

perpustakaan di sekolah, dan tidak lagi dianggap sebagai tempat menyimpan buku 

bekas, barang-barang tidak terpakai, bahkan tempat bermain saat tidak ada KBM.  

Berdasarkan berbagai  pemikiran didepan, perpustakaan SMAN 8 

Semarang berupaya melakukan terobosan dan revitalisasi peran dan fungsi 
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perpustakaan sekolah untuk mendukung program dan visi dan misi sekolah. 

Berbagai program dan terobosan yang direncanakan, diharapkan dapat memberi 

ruang yang lebih besar agar perpustakaan sekolah sebagai center of knowledge 

dapat terealisasi secara optimal. Akses layanan perpustakaan online SMA N 8 

Semarang bisa mengunjungi situs http://sipusta.sman8-smg.sch.id/ untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 

Adapun keuntungan menggunakan perpustakaan online adalah sebagai 

berikut a) Pilihan Format yang mudah bisa menggunakan format PDF, Micrsoft 

Word, atau HTML ; b) Pencarian dokumen yang mudah, langsung dan cepat ; c) 

ketersedian bahan/buku bisa diketahui lebih mudah; d) bisa diakses selama 24 

jam.  

Penggunaan Internet di suatu perpustakaan dapat dibedakan ke dalam dua 

jenis, yaitu: 1) Penyediaan akses, yaitu penyediaan sarana dan prasarana dimana 

pustakawan dan pengguna perpustakaan dapat menggunakan Internet. Dalam hal 

ini, perpustakaan menyediakan sejumlah komputer sebagai terminal yang 

terhubung ke Internet. Pengguna dapat melakukan sendiri penelusuran, atau 

dengan memesan bahan yang mereka perlukan kepada pustakawan, dimana sesuai 

dengan peran dasarnya, dalam menyediakan akses internet dapat bertindak 

sebagai pembimbing terutama bagi pengguna baru, konsultan seperti layaknya 

fungsi pustakawan referens, pengawas untuk penggunaan yang tidak produktif, 

penelusur berdasarkan pesanan pengguna, disseminator untuk penyebarluasan 

informasi tentang bahan Web, dan organisator untuk mengorganisasikan bahan-

bahan Web. 2) Publikasi Elektronik, yaitu kegiatan untuk mempublikasikan 

http://sipusta.sman8-smg.sch.id/


8 
 

 
 

berbagai informasi tentang dan oleh perpustakaan. Dalam hal ini, perpustakaan 

memiliki dan memelihara sendiri suatu situs Web. Penerbitan Web bertujuan 

untuk mempublikasikan berbagai informasi tentang perpustakaan dan 

kegiatannya. 

Berdasarkan identifikasi masalah pada perpustakaan online di SMA N 8 

semarang muncul masalah yang berkembang di perpustakaan online SMA N 8 

Semarang, antara lain : 1) kurangnya jaringan internet di sekolah; 2) kurangnya 

tenaga yang profesional dalam mengelola perpustakaan online; 3) siswa enggan 

mengunjungi perpustakaan online. 

Adapun alasan peneliti memilih melakukan evaluasi perpustakaan online 

di SMA N 8 Semarang adalah sebagai berikut a) karena disekolah tersebut belum 

ada yang yang meneliti dan mengevaluasi tentang perpustakaan online di SMA N 

8 Semarang; b) Perpustakaan online yang masih aktif; c) SMA N 8 Semarang 

salah satu sekolah didaerah Semarang yang menggunakan layanan perpustakaan 

online; d) perlunya pengembangan pengetahuan tentang perpustakaan online di 

SMA N 8 Semarang. 

 

1.2. Fokus Penelitian 

Terlalu luasnya masalah yang ditemui oleh peneliti, maka dalam hal ini 

peneliti akan membatasi penelitian dalam satu atau lebih variabel. Penentuan 

fokus penelitian ini didasarkan pada tingkat informasi terbaru yang akan diperoleh 

dari situasi sosial (lapangan). Melalui dasar kebaruan informasi ini dimaksudkan 

tidak hanya untuk memahami secara lebih luas dan mendalam tentang situasi 
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sosial dalam lembaga pendidikan tetapi juga untuk menghasilkan hipotesis atau 

ilmu baru dari situasi sosial yang diteliti. Sedangkan fokus penelitian ini adalah 

untuk mengetahui perencanaan yang dilakukan, pengorganisasian dalam kegiatan 

perpustakaan online, pelaksanaan yang dilakukan untuk kemajuan perpustakaan 

online, pengawasan dan evaluasi perpustakaan online di SMA N 8 Semarang. 

 

1.3.  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah adalah  bentuk pertanyaan yang dapat memandu peneliti 

untuk mengumpulkan data di lapangan. Rumusan masalah dari penelitian ini : 

1) Bagaimanakah perencanaan yang dilakukan oleh perpustakaan online di 

SMA N 8 Semarang? 

2) Bagaimanakah pelaksanaanperpustakaan online di SMA N 8 Semarang? 

3) Bagaimanakah pengawasan yang dilakukan perpustakaan online di SMA 

N 8 Semarang? 

4) Bagaimanakah evaluasi yang dilakukan perpustakaan online di SMA N 8 

Semarang? 

1.4.Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitianyaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan : 

1) Perencanaan yang dilakukan oleh perpustakaan online di SMA N 8 

Semarang. 

2) Pelaksanaanperpustakaan online di SMA N 8 Semarang. 

3) Pengawasan yang dilakukan perpustakaan online di SMA N 8 Semarang. 

4) Evaluasi yang dilakukan perpustakaan online di SMA N 8 Semarang. 
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1.5.  Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka dapat diperoleh manfaat dari 

penelitian ini. adapun manfaat dari penelitian adalah 

1. Manfaat Teoretis : 

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangan 

teoretis tentang tambahan wawasan materi mengenai managemen 

perpustakaan, khususnya perpustakaan online di SMA N 8 Semarang.  

2. Manfaat Praktis: 

1. Memberi sumbangan informasi mengenai rencana pembelajaran, 

pengawasan evaluasi perpustakaan di perpustakaan online di SMA N 8 

Semarang.  

2. Memberikan masukan kepada koleksi kepustakaan lembaga akademis 

yang ada kaitannya dengan perpustakaan khususnya perpustakaan 

online di SMA N 8 Semarang 

 

1.6. Sistematika Penulisan Skripsi 

Skripsi ini disusun menjadi tiga bagian yaitu pertama bagian awal, kedua 

bagian isi dan ketiga adalah bagian akhir. 

Bagian pertama berisikan halaman judul, halaman persetujuan 

pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto dan 

persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar 

lampiran. 
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Bagian kedua adalah isi skripsi yang terdiri dari lima bab yaitu: Bab 1, 

Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5. 

Bab 1 PENDAHULUAN. Berisikan mengenai latar belakang masalah, 

fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika skripsi. 

Bab 2 LANDASAN TEORI. Berisikan teori yang dijadikan landasan 

teoretis dalam penelitian yang menjadi acuan untuk menganalisis hasil penelitian. 

Bab 3 METODE PENELITIAN. Berisikan mengenai metode dan alasan 

menggunakan metode, tempat penelitian, instrumen penelitian, sampel sumber 

data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan rencana pengujian 

keabsahan data. 

Bab 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Berisikan mengenai 

hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada perpustakaan online di 

SMA N 8 Semarang. 

Bab 5 PENUTUP. Berisikan simpulan dan saran-saran yang dapat 

membantu dalam hubungannya dengan perpustakaan online di SMA N 8 

Semarang. 

Bagian ketiga adalah bagian akhir skripsi terdiri atas daftar pustaka dan 

lampiran-lampiran. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

2.1 Teknologi Pendidikan 

Teknologi Pendidikan sebagai cabang ilmu terapan dalam bidang 

pendidikan. Teknologi pendidikan lahir tahun 60-an tetapi konsep sebenarnya 

telah lahir sejak profesi guru diakui keberadaannya oleh masyarakat. Sejak abad 

19, Ilmu Pendidikan telah lahir sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan 

dengan tokohnya Langerveld yang dikenal dengan nama paedagogik. Bersamaan 

dengan lahirnya paedagogik muncul permasalahan bagaimana pendidikan 

dilakukan untuk mencapai tujuan, yang jawabannya adalah didaktik yaitu sebagai 

ilmu mengajar. Berdasarkan ilmu didaktik itulah orang mengkaji bagaimana guru 

berperilaku agar hasil pendidikan dapat dicapai dengan seefektif mungkin, karena 

ilmu didaktik itu pokok pengembangan teknologi pendidikan sebagai konsep 

hingga lahirnya salah satu cabang ilmu. 

 

2.1.1 Pengertian Teknologi Pendidikan 

Secara historis definisi teknologi pendidikan selalu mengalami 

perkembangan dari tahun ke tahun. Definisi terakhir yang dikemukakan oleh 

AECT (the Association for Educational Communication and Technology) 

menyatakan bahwa teknologi pembelajaran adalah teori dan praktek dalam desain, 

pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan serta evaluasi proses dan sumber untuk 

belajar (AECT 1994). 

12 
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Bagan 2.1 Definisi Teknologi pendidikan AECT 1994 

              Sumber:Barbara B. 1994:28 

 

Teknologi pendidikan adalah suatu bidang yang berkepentingan dengan 

usaha memudahkan proses beajar dengan ciri khas diantaranya (1) memberikan 

perhatian khusus dan pelayanan pada kebutuhan yang unik dari masing-masing 

sasaran didik; (2) menggunakan aneka ragam dan sebanyak mungkin sumber 

balajar; (3) menetapkan sistem. 

Teknologi pendidikan merupakan suatu bidang kajian khusus (spesialisasi) 

ilmu pendidikan dengan objek formal “belajar” pada manusia secara pribadi atau 

yang tergabung dalam suatu organisasi. Bidang kajian ini pada mulanya digarap 

dengan mensintesiskan berbagai sumber yang berkaitan dalam satu isomeristik, 

yaitu penggabungan berbagai sumber yang berkaita dalam satu kesatuan yang 

lebih bermakna. Perkembangan bidang kajian ini selanjutnya mensyaratkan 

pendekatan tambahan, yaitu sistematik dan sistemik. Sistematik artinya dilakukan 

Teori 

Praktek 

Pengembangan 

Pemanfaatan 

Desain 
Penilaian 

Pemanfaatan 
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secara runtut (teratur dengan langkah tertentu), sedangkan sistemik artinya 

menyeluruh atau disebut pula holistik atau komprehensif (Miarso, 2004: 199). 

Berdasarkan definisi Teknologi Pendidikan di atas dapat disimpulkan 

bahwa teknologi pendidikan dapat membantu jalannya pembelajaran, mengingat 

bahwa teknologi pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks dan terpadu 

yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk 

menganalisis masalah, mencari jalan pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi 

dan mengelola pemecahan masalah yang menyakut semua aspek belajar 

manuasia. 

 

2.1.2 Landasan Filosofi Teknologi Pendidikan 

Landasan falsafah teknologi pendidikan akan memberikan pembenaran 

bahwa teknologi pendidikan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan terapan yang 

berdiri sendiri, sehingga diakui keberadaannya sejajar dengan disiplin ilmu 

lainnya. Landasan falsafah suatu ilmu hendaknya ditinjau dari tiga sistem filsafat 

yaitu ontologia, epistemologi dan aksiologi.  

Tinjauan ontologia, mempelajari dan menjelaskan apa hakekat suatu yang 

ada atau yang mungkin ada. Hakekat teknologi pendidikan adalah memepelajari 

dan menjelaskan bahwa obyek formal belajar, belajar sepanjang hayat, 

kesempatan belajar terbatas, sumber yang ada dan potensial belum 

didayagunakan, perlu usaha khusus dan perlu pengelolaan yang inovatif dan 
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reformatif. Tinjauan epistemologi menjelaskan bagaimana kebenaran dan 

teknologi pendidikan diperoleh. 

Tinjauan aksiologi menjelaskan apa nilai teori dan praktek dari teknologi 

pendidikan. Nilai teknologi pendidikan secara potensial adalah efektivitas dalam 

kegiatan, efisiensi dalam penyelenggaraan, memungkinkan kesempatan 

meluasnya kesempatan pendidikan, daya penyesuaian terhadap kondisi belajar, 

menyelaraskan dengan lingkungan. 

 

2.1.3 Kawasan Teknologi Pendidikan 

Teknologi Pendidikan terbagi atas 5 kawasan utama. Kelima kawasan 

Teknologi Pendidikan tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat, saling 

melengkapi, dan cenderung bersifat sinergistik. Kawasan-kawasan tersebut terdiri 

atas kawasan desain yaitu proses untuk menentukan kondisi belajar. Tujuan desain 

ialah untuk menciptakan strategi dan produk, pada tingkat makro yaitu program 

dan kurikulum, dan pada tingkat seperti pelajaran mikro yaitu pelajaran dan 

modul. Ruang lingkup desain pembelajaran bukan hanya sumber belajar atau 

komponen individual sistem ke lingkungan yang sistemik. Kawasan desain ini 

mempunyai empat cakupan besar yaitu desain sistem pembelajaran, strategi 

pembelajaran, desain pesan dan karakteristik pebelajar. 

Kawasan pengembangan adalah proses penterjemahan spesifikasi ke 

dalam bentuk fisik. Kawasan ini mencakup banyak variasi teknologi yang 

digunakan dalam pembelajaran. Dalam kawasan ini terdapat keterkaitan yang 
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kompleks antara teknologi dan teori yang mendorong baik desain pesan maupun 

strategi pembelajaran. Kawasan pengembangan ini terdiri dari empat bagian yaitu 

teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer (CBI dan 

CAI) dan teknologi terpadu 

Kawasan Pemanfaatan adalah aktivitas menggunakan proses dan sumber 

untuk belajar. Kawasan ini mempunyai jangkauan aktivitas dan strategi mengajar 

yang luas. Kawasan pemanfaatan mempunyai empat cakupan dasar yaitu 

pemanfaatan media, difusi inovasi, implementasi dan pelembagaan, kebijakan dan 

regulasi. Fungsi kawasan ini penting karena membicarakan kaitan pebelajar 

dengan bahan atau sistem pembelajaran. Dengan demikian pemanfaatan menuntut 

adanya penggunaan, diseminasi, inovasi, dan pelembagaan yang sistematis. Setiap 

orang yang terlibat dalam pemanfaatan mempunyai tanggung jawab untuk 

mencocokkan pebelajar dengan bahan dan aktivitas yang terpilih, memberikan 

bimbingan selama kegiatan, memberikan penilaian atas hasil yang dicapai 

pebelajar dan memasukkannya dalam prosedur organisasi yang berkelanjutan. 

Kawasan pengelolaan adalah kegiatan yang meliputi pengendalian 

teknologi pembelajaran melalui perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian 

dan supervisi. Pengelolaan biasanya merupakan hasil dari penerapan suatu sistem 

nilai. Dalam kawasan ini ada empat kategori yang penting yaitu pengelolaan 

proyek, pengelolaan sumber, pengelolaan sistem penyampaian dan yang terakhir 

adalah pengelolaan informasi. 
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Kawasan penilaian adalah proses penentuan memadai atau tidaknya 

pembelajaran dan belajar. Penilaian dimulai dengan analisis masalah. Ini 

merupakan langkah awal yang penting dalam pengembangan dan penilaian 

pembelajaran. 

Hubungan antar kawasan tidak linier tetapi saling melengkapi, terbukti 

dengan ditunjukkannya lingkup penelitian dan teori dalam setiap kawasan. 

Hubungan antar kawasan juga bersifat sinergetik. Sebagai contoh, seorang praktisi 

yang bekerja dalam kawasan pengembangan menggunakan teori dari kawasan 

desain, seperti teori desain sistem pembelajaran dan desain pesan. Seorang 

praktisi yang bekerja dalam kawasan desain menggunakan teori mengenai 

karakteristik media dari kawasan pengembangan dan kawasan pemanfaatan dan 

teori mengenai analisi masalah dan pengukuran dari kawasan penilaian. 

Sifat saling melengkapi dari hubungan antar kawasan dalam bidang dapat 

dilihat dalam gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.2 Hubungan Antar Kawasan dalam Bidang TP 

Sumber: Barbara B. 1994:28 

 

 

 

  

 

 

PENGEMBANGAN 
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Dari gambar di atas dapat terlihat bahwa setiap kawasan memberikan 

kontribusi terhadap kawasan yang lain dan kepada penelitian maupun teori yang 

digunakan bersama oleh semua kawasan. Sebagai contoh, teori yang digunakan 

bersama ialah teori mengenai umpan balik yang dalam beberapa hal digunakan 

oleh setiap kawasan. Umpan balik dapat masuk dalam strategi pembelajaran 

maupun dalam desain pesan. Putaran umpan balik digunakan dalam sistem 

pengelolaan, dan penilaian juga memberikan umpan balik (Seels, Barbara B. 

1994: 28). Teknologi pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks dan 

terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan dan organisasi untuk 

menganalisis masalah, mencari jalan pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi 

dan mengelola pemecahan masalah yang menyangkut semua aspek belajar 

manusia. 

 

2.2    Evaluasi Program 

Dalam sejarah perkembangannya, bidang evaluasi tidak dapat dilepaskan 

dari tes dan pengukuran. Suatu kenyataan yang tak dapat dibantah bahwa pada 

awal perkembangannya kebanyakan para pelopor evaluasi adalah mereka yang 

terdidik dan ahli di bidang tes dan pengukuran. Apabila diperhatikan, buku-buku 

yang diterbitkan pada awal tahun 60-an mengenai perkembangannya kemudian, 

terjadinya perbedaan mendasar antara evaluasi dengan bidang tes dan pengukuran. 

Perkembangan model untuk evalusi memperhatikan suatu gejala yang 

berbeda dengan perkembangan disiplin ilmu pendidikan dan upaya pendidikan 

yang pernah dilakukan manusia. Meskipun demikian, sejarah perkembangan 
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bidang evaluasi dan kemudia menghasilkan model-model evaluasi dengan 

memperlihatkan sesuatu yang khas. Perkembangan model evaluasi pada awalnya 

tidak dilakukan secara khusus. Perkembangan evaluasi memperlihatkan fenomena 

lain dimana model-model evaluasi dikembangkan secara khusus baik secara 

individual maupun kelompok. 

Pada dasarnya model evaluasi dikelompokan dala tiga kategori yang 

utama. Pertama adalah model yang masuk dalam kelompok kuantitatif. Model ini 

dapat dikatakan model yang paling tua seperti model Tyler yang dikemukakan 

pada paro pertama abad kedua puluh tetapi masih digunakan dan dibicarakan 

orang sampai saat sekarang. Selain itu dikemukakan pula model yang 

dikembangkan pada paro kedua abad kedua puluh yang dapat dikelompokkan 

sebagai model kualitatif. 

Model kualitatif dapat dikatakan lebih muda dibandingkan model 

kuantitaif sejalan dengan masuknya filosofi fenomenologi dan pengembangan 

metodologi kualitatif dalam disiplin ilmu pendidikan. Sesuatu yang istimewa 

dalam model evaluasi adalah model countenance yang dikembangkan Stake pada 

tahun 1960-an dimana pada waktu itu pengaruh metodologi kualitatif. Oleh karena 

itu, dalam tulisannya yang muncul kemudian model ini selalu dikaitkan dengan 

modelnya yang dinamakan responsive model dengan warna kualitatif yang kental. 

Pada saat sekarang orang mengelompokkan countenance sesuai dengan 

pandangan Stake yaitu pada model kualitatif. 
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Kelompok model yang ketiga agak khusus dan sebetulnya dapat 

dikelompokkan sebagai model kuantitatif ketika model yang digunakan 

dikembangkan dari tradisi kualitatif. Model ketiga dapat juga digunakan dengan 

metodologi kualitatif walaupun data utamanya menggunakan data kuantitaif. Oleh 

karena itu, mereka mengelompokkan secara khusus sebagai kelompok ketiga. Ciri 

utama kelompok ketiga ini adalah analisis data yang dikaitkan dengan kriteria dari 

ekonomi seperti cost-benefit dan cost-effectiveness. 

Perkembangan model dapat dilihat dari persepktif lain. Pertama dipacu 

oleh kerisauan akademik para ahli karena model yang ada tidak mampu 

memuaskan rasa ingin tahu dan pandangan akademik yang dianut para evaluator. 

Model yang dihasilkan Stake, Parlett, dan Himilton mencerminkan adanya 

kerisauan akademik tersebut. Kedua, kelahiran model-model yang dipacu oleh 

adanya kebijakan yang kuat dari pemerintah untuk menggunakan model yang 

dianggap berhsil di bidang lain.  

Dalam perkembangan model evaluasi, setelah Tyler mengemukakan 

model yang kemudian dikenal dengan nama black box tahun 1949, lama tidak ada 

model-model baru untuk evaluasi. Dunia evaluasi pada waktu itu masih 

dipengaruhi oleh tradisi psikometrik dan evaluasi lebih diidentikkan dengan 

pengukuran dan tes.  

Kenyataan seperti itu mungkin sekali disebabkan karena kuatnya 

hubungan antara model yang dikemukakan Tyler dengan tradisi psikometrik yang 

menguasai dunia ilmu pendidikan. Pengaruh tersebut masih terasa sampai saat ini 

walaupun tradisi alternatif telah berkembang pesat dan mulai menjadi pilihan 
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yang cukup menantang baik secara akademik maupun metodologis. Faktor lain 

yang menyebabkan dominasi penggunaan model Tyler adalah karena evaluasi 

belum merupakan suatu daerah inkuiri yang mandiri. Wilayah kerja evaluasi 

masih terbatas pada evaluasi sebagai hasil, belum mencakup evaluasi lain. 

 

2.2.1 Pengertian Evaluasi Program 

Kata evaluasi berasal dari Bahasa Inggris evaluation yang berarti penilaian 

atau penaksiran, sedangkan menurut pengertian istilah evaluasi merupakan 

kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan 

menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk 

memperoleh kesimpulan. Evaluasi mengandung pengertian: suatu tindakan atau 

suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. 

Evaluasi tidak hanya bertumpu pada penilaian hasil belajar, tetapi juga 

perlu penilaian terhadap input, output, maupun kualitas proses pembelajaran itu 

sendiri. Optimalisasi sistem evaluasi menurut Mardapi (2003:12) memiliki dua 

makna, yaitu 1) sistem evaluasi yang memberikan informasi yang optimal dan 2) 

manfaat yang dicapai dari evaluasi. Manfaat yang utama dari evaluasi adalah 

meningkatkan kualitas pembelajaran dan selanjutnya akan terjadi peningkatan 

kualitas pendidikan. 

Bidang pendidikan ditinjau dari sasarannya, evaluasi ada yang bersifat 

makro dan ada yang mikro. Evaluasi yang bersifat makro sasarannya adalah 

program pendidikan, yaitu program yang direncanakan untuk memperbaiki bidang 

pendidikan. Evaluasi mikro sering digunakan di tingkat kelas, khususnya untuk 
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mengetahui pencapaian belajar peserta didik. Pencapaian belajar ini bukan hanya 

yang bersifat kognitif saja, tetapi juga mencakup semua potensi yang ada pada 

peserta didik. Jadi sasaran evaluasi mikro adalah program pembelajaran di kelas 

dan yang menjadi penanggungjawabnya adalah guru (Mardapi, 2000:2). 

Evaluasi memiliki makna yang berbeda dengan penilaian, pengukuran 

maupun tes. Stufflebeam (2003) mengemukakan bahwa: 

Evaluation is the process of delineating, obtaining, and providing 

descriptive and judgmental information about the worth and merit of some 

object’s goals, design, implementation, and impact in order to guide 

decision making, serve needs for accountability, and promote 

understanding of the involved phenomena. 

 

Evaluasi merupakan suatu proses menyediakan informasi yang dapat 

dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa (the worth and 

merit) dari tujuan yang dicapai, desain, implementasi, dan dampak untuk 

membantu membuat keputusan, membantu pertanggung jawaban dan 

meningkatkan pemahaman terhadap fenomena. Menurut rumusan tersebut, inti 

dari evaluasi adalah penyediaan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam mengambil keputusan. 

Sementara itu National Study Committee on Evaluation dalam Stark dan 

Thomas (1994:12) menyatakan bahwa  evaluation is the process of ascertaining 

the decision of concern, selecting appropriate information, and collecting and 

analyzing information in order to report summary data useful to decision makers 

in selecting among alternatives.  

 

Evaluasi merupakan suatu proses atau kegiatan pemilihan, pengumpulan, 

analisis dan penyajian informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan 
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keputusan serta penyusunan program selanjutnya. Hal ini dipertegas oleh Griffin 

dan Nix (1991:3) menyatakan: 

Measurement, assessment, and evaluation are hierarchial. The 

comparison of observation with the criteria is a measurement, the 

interpretation and description of the evidence is an assessment and the 

judgement of the value or implication of the behavior is an evaluation. 

 

Menurut John L Herman dalam Tayibnapis (2000: 6) program adalah 

segala sesuatu yang anda lakukan dengan harapan akan mendatangkan hasil atau 

manfaat. Dari pengertian ini dapat ditarik benang merah bahwa semua perbuatan 

manusia yang darinya diharapkan akan memperoleh hasil dan manfaat dapat 

disebut program. 

Menurut Suharsimi Arikunto (2004: 2) program dapat dipahami dalam dua 

pengertian yaitu secara umum dan khusus. Secara umum, program dapat diartikan 

dengan rencana atau rancangan kegiatan yang akan dilakukan oleh seseorang di 

kemudian hari. Sedangkan pengertian khusus dari program biasanya jika dikaitkan 

dengan evaluasi yang bermakna suatu unit atau kesatuan kegiatan yang 

merupakan ralisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam 

proses berkesinambungan dan terjadi dalam satu organisasi yang melibatkan 

sekelompok orang. Menilik pengertian secara khusus ini, maka sebuah program 

adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan secara 

waktu pelaksanaannya biasanya panjang. Selain itu, sebuah program juga tidak 

hanya terdiri dari satu kegiatan melainkan rangkaian kegiatan yang membentuk 

satu sistem yang saling terkait satu dengan lainnya dengan melibatkan lebih dari 

satu orang untuk melaksanakannya. 
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Menurut Isaac dan Michael (1984: 6) sebuah program harus diakhiri 

dengan evaluasi. Hal ini dikarenakan kita akan melihat apakah program tersebut 

berhasil menjalankan fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Menurut mereka, ada tiga tahap rangkaian evaluasi program yaitu : (1) 

menyatakan pertanyaan serta menspesifikasikan informasi yang hendak diperoleh, 

(2) mencari data yang relevan dengan penelitian dan (3) menyediakan informasi 

yang dibutuhkan pihak pengambil keputusan untuk melanjutkan, memperbaiki 

atau menghentikan program tersebut. 

Berdasarkan pengertian didepan, maka evaluasi program sebagaimana 

dimaknai oleh Kirkpatrick dapat dimaknai sebagai sebuah proses untuk 

mengetahui apakah sebuah program dapat direalisasikan atau tidak dengan cara 

mengetahui efektifitas masing-masing komponennya melalui rangkain informasi 

yang diperoleh evaluator (Kirkpatrick 1998: 3). Tetapi, pengambil keputusan itu 

sendiri bukanlah evaluator melainkan pihak lain yang lebih berwenang. Evaluator 

hanya menyediakan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pengambil 

kebijakan (decision maker). 

 

2.2.2 Tujuan Evaluasi Program 

Setiap kegiatan yang dilaksanakan mempunyai tujuan tertentu. demikian 

juga dengan evaluasi. Menurut Suharsimi Arikunto (2004 : 13) ada dua tujuan 

evaluasi yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan kepada 

program secara keseluruhan sedangkan tujuan khusus lebih difokuskan pada 

masing-masing komponen. 
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Adapun tujuan evaluasi adalah untuk memperoleh informasi yang akurat 

dan obyektif tentang suatu program. Informasi tersebut dapat berupa proses 

pelaksanaan program, dampak/hasil yang dicapai, efisiensi serta pemanfaatan 

hasil evaluasi yang difokuskan untuk program itu sendiri, yaitu untuk mengambil 

keputusan apakah dilanjutkan, diperbaiki atau dihentikan. Selain itu, juga 

dipergunakan untuk kepentingan penyusunan program berikutnya maupun 

penyusunan kebijakan yang terkait dengan program. 

Tujuan evaluasi pendidikan adalah kegiatan atau proses penentuan nilai 

pendidikan, sehingga dapat diketahui mutu atau hasil-hasilnya. Dalam proses 

penilaian, dilakukan perbandingan antara informasi-informasi yang telah berhasil 

dihimpun dengan kriteria tertentu, untuk kemudian diambil keputusan atau 

dirumuskan kebijakan tertentu. Kriteria atau tolak ukur yang dipegang tidak lain 

adalah tujuan yang sudah ditentukan terlebih dahulu sebelum kegiatan pendidikan 

itu dilaksanakan. 

Implementasi program harus senantiasa di evaluasi untuk melihat sejauh 

mana program tersebut telah berhasil mencapai maksud pelaksanaan program 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Tanpa adanya evaluasi, program-program yang 

berjalan tidak akan dapat dilihat efektifitasnya. Dengan demikian, kebijakan-

kebijakan baru sehubungan dengan program itu tidak akan didukung oleh data. 

Karenanya, evaluasi program bertujuan untuk menyediakan data dan informasi 

serta rekomendasi bagi pengambil kebijakan (decision maker) untuk memutuskan 

apakah akan melanjutkan, memperbaiki atau menghentikan sebuah program. 
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2.2.3 Model-model Evaluasi Program 

Model-model disain mempunyai komponen dan polanya antara yang satu 

dengan lainnya terdapat perbedaan. Meskipun demikian dari berbagai disain 

pembelajaran tersebut terdapat komponen-komponen yang termasuk komponen 

pokok yaitu: tujuan , materi, strategi, media dan evaluasi. Tujuan adalah sesuatu 

yang ingin dicapai, materi adalah bahan yang dipelajari siswa atau diajarkan guru 

kepada siswa, strategi adalah langkah-langkah yang ditempuh siswa dan atau guru 

dalam mempelajari (guru = mengajarkan) materi pelajaran untuk mencapai tujuan, 

media adalah sarana untuk memudahkan pencapaian tujuan, dan evaluasi adalah 

proses untuk mengetahui pencapaian hasil dan efektivitas pembelajaran. Dengan 

demikian evaluasi merupakan salah satu komponen pokok yang selalu ada dalam 

pembelajaran. Dengan kata lain. sebuah pembelajaran tidak dapat dipisahkan 

dengan kegiatan evaluasi. 

Secara umum evaluasi memiliki dua fungsi utama yaitu untuk mengetahui 

pencapaian hasil belajar siswa dan hasil mengajar guru . Pengetahuan tentang 

hasil belajar siswa terkait dengan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan 

pembelajaran atau kompetensi-kompetensi yang telah ditetapkan. Sedangkan hasil 

mengajar guru terkait dengan sejauh mana guru sebagai manajer belajar siswa 

dalam hal merencanakan, mengelola, memimpin dan mengevaluasi. 

Realitas menunjukkan bahwa masih banyak yang mereduksi evaluasi 

sebagai kegiatan tes, hal ini dibuktikan dengan kegiatan evaluasi yang menonjol 

di lembaga dan satuan pendidikan adalah pelaksanaan tes yang dilaksanakan 

setelah penyelesaikan pokok bahasan tertentu (kompetensi dasar tertentu) sebagai 
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tes formatif dan tes akhir semester yang dikenal dengan tes sumatif serta tes yang 

diselenggarakan di akhir jenjang pendidikan tertentu dalam bentuk ujian akhir 

sekolah dan ujian nasional. Dari tes formatif, sumatif , hingga ujian akhir sekolah 

dan ujian nasional, sebagian besar dalam bentuk tes, dan tes tersebut sebagian 

besar dalam bentuk tes tertulis. Padahal tes tertulis hanyalah salah satu bentuk tes 

(di samping tes lisan dan tindakan), dan tes hanyalah salah satu dari teknik 

evaluasi (di samping teknik non tes atau alternative test). 

Menggunakan teknik tes tertulis untuk mengukur pencapaian hasil belajar 

peserta didik yang mencakup berbagai domain atau ranah (kognitif, afektif dan 

psikomotor) sudah barang tentu tidak dapat memberikan informasi yang valid dan 

reliabel serta tidak selaras dengan prinsip kontinuitas, objektivitas, keseimbangan 

dan komprehensifitas sebuah evaluasi. Tes tepat dipakai untuk mengukur 

pencapaian domain kognitif, tetapi tidak tepat untuk mengukur pencapaian ranah 

afektif. Padahal cakupan tujuan pendidikan, baik pada tingkat nasional, tingkat 

jenjang pendidikan, satuan pendidikan, bahkan hingga tujuan mata pelajaran 

(standar kompetensi mata pelajaran) memuat domain kognitif, afektif dan 

psikomotor. Sehingga ironis memang sebuah proses pembelajaran yang panjang 

(3 sampai dengan 6 tahun), terkadang ditentukan oleh hasil tes tertulis yang 

dilaksanakan beberapa jam pada mata pelajaran tertentu . 

 

2.2.3.1 Measurement Model 

Measurement Model merupakan model yang tertua dibanding model-

model evaluasi yang lain, tokoh-tokoh pengembang model ini antara lain: R. 



28 
 

 
 

Thorndike dab R.L. Ebel. R. Thorndike misalnya, berkeyakinan: if anything 

exists, it exists in quantity, and if it exists in quantity it can be measured . Menurut 

model ini penilaian pendidikan pada dasarnya tidak lain adalah “pengukuran” 

terhadap berbagai aspek tingkah laku dengan tujuan untuk melihat perbedaan-

perbedaan individu atau kelompok, yang hasilnya diperlukan dalam rangka 

seleksi, bimbingan, dan perencanaan pendidikan bagi para siswa di sekolah. 

Ruang lingkup evaluasi menurut model ini adalah tingkah laku, terutama 

tingkah laku siswa, yang mencakup kemampuan hasil belajar, kemampuan 

pembawaan (intelegensi, bakat), minat, sikap dan juga aspek-aspek kepribadian 

siswa. Dengan kata lain, objek penilaian mencakup aspek kognitif maupun afektif 

dari tingkah laku siswa. 

Alat penilaian yang lazim digunakan dalam model ini adalah tes tertulis 

atau paper and pencil test. Untuk mendapatkan hasil pengukuran yang setepat 

mungkin ada kecenderungan untuk mengembangkan alat-alat penilaian (tes) yang 

baku atau standardized. Tes yang belum dibakukan dipandang kurang dapat 

mencapai tujuan dari pengukuran. 

Diperlukan uji coba berkali-kali terhadap instrument yang dikembangkan. 

Setelah suatu tes diujicobakan kepada sampel yang cukup besar, kemudian 

berdasarkan data yang diperoleh, dilakukan analisis untuk mengetahui validitas 

dan reliabilitas tes secara keseluruhan maupun setiap soal (analisis butir tes) yang 

terdapat di dalamnya. 

Untuk mengungkapkan hasil yang telah dicapai kelompok maupun 

masing-masing individu di dalam penilaian mengenai suatu bidang pelajaran 
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tertentu, dikembangkan suatu norma kelompok berdasarkan angka-angka nyata 

yang diperoleh siswa di dalam tes yang telah dilaksanakan. Atas dasar norma 

kelompok inilah kemudian nilai untuk masing-masing siswa ditentukan. Dengan 

kata lain nilai yang dicapai seoramng siswa lebih menggambarkan ”kedudukan” 

siswa tersebut di dalam kelompoknya (relatif normal) penilaian acuan norma 

(PAN). 

Pendekatan lainnya dalam model ini adalah membandingkan hasil belajar 

antara dua atau lebih kelompok yang menggunakan cara pengajaran yang berbeda 

sebagai variabel bebas. Analisis perbedaan skor dilakukan dengan menggunakan 

cara-cara statistik tertentu untuk dapat menyimpulkan cara pengajaran mana yang 

lebih efektif di antara cara-cara yang dinilai. 

Keterbatasan Measurement Model. Keterbatasan dari model ini terletak 

pada penekanannya yang berlebihan pada aspek pengukuran dalam kegiatan 

penilaian pendidikan. Konsekuensinya penilaian cenderung dibatasi pada dimensi 

tertentu dari system pendidikan yang “dapat diukur” dalam hal ini adalah hasil 

belajar yang bersifat kognitif. Yang menjadi persoalan adalah bahwa hasil belajar 

yang bersifat kognitif tersebut bukan merupakan satu-satunya indikator bagi 

keberhasilan suatu kurikulum. Kurikulum sebagai suatu “alat” untuk mencapai 

tujuan-tujuan pendidikan diharapkan dapat mengembangkan berbagai potensi 

yang ada pada diri siswa, tidak terbatas hanya pada potensi kognitif saja. 

Adanya beberapa ketidak serasian dengan peranan penilaian dalam proses 

pengembangan kurikulum / system pendidikan, antara lain: 
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1. Dalam mengembangkan alat penilaian, model ini banyak dipengaruhi oleh 

prosedur yang ditempuh dalam pengembangan tes psikologis, antara lain tes 

intelegensi dan tes bakat. Untuk mengembangkan tes tersebut berlaku 

ketentuan bahwa soal tes yang memiliki daya pembeda rendah perlu direvisi 

atau diganti dengan tes lain yang mempunyai daya pembeda yang tinggi. 

Prosedur semacam ini ini kurang cocok untuk diterapkan dalam penilaian 

hasil belajar dalam rangka / pengembangan pendidikan, karena dalam 

penilaian pendidikan yang penting adalah bahwa soal-soal tes yang dibuat 

betul-betul konsisten dengan tujuan pendidikan yang ingin dinilai 

pencapaiannya . 

2. Dalam pengelolaan hasil tes, modelini dipengaruhi oleh prosedur dalam 

pengolahan hasil tes psikologis dan nilai yang dicapai oleh masing-masing 

siswa lebih mencerminkan “kedudukannya”dalam kelompok. Dalam proses 

pengembangan pendidikan, nilai semacam ini kurang mempunyai arti karena 

sifatnya relative. Yang lebih berarti dalam proses pengembangan pendidikan 

adalah nilai-nilai yang menunjukkan sejauh mana tujuan-tujuan pendidikan 

telah dicapai oleh siswa, secara individual maupun kelompok, bukan nilai 

relative yang mencerminkan posisi siswa dalam kelompoknya. 

3. Informasi yang disajikan menurut model ini ebih berbentuk skor keseluruhan 

(total score) yang dicapai setiap siswa, yang dilengkapi dengan data mengenai 

nilai rata-rata dan deviasi standar yang dicapai kelompok. Informasi semacam 

ini pun kurang relevan dengan kebutuhan yang dirasakan dalam proses 

pengembangan pendidikan, karena skor keseluruhan lebih banyak 
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“menyembunyikan” dari pada mengungkapkan informasi yang diperlukan 

untuk kepentingan penyempurnaan system. Yang lebih diperlukan dalam 

proses pengembangan pendidikan adalah bentuk penyajian hasil tes yang 

dapat memberikan petunjuk tentang bagian-bagian mana dari system 

pendidikan yang masih lemahdan karenanya memerlukan perbaikan. 

Keunggulan model ini adalah umbangannya yang sangat berarti dalam hal 

penekannya terhadap pentingnya objektivitas dalam proses penilaian. Aspek 

objektivitas yang ditekankan oleh model ini perlu dijadikan landasan yang terus-

menerus dalam rangka mengembangkan sistem penilaian pendidikan. Di samping 

itu evaluasi dalam model ini memungkinkan untuk melakukan analisis intrumen 

dan hasil evaluasi secara statistik. 

 

2.2.3.2 Congruence Model 

Model ini dapat dipandang sebagai reaksi terhadap model yang pertama, 

sekalipun dalam beberapa hal masih menunjukkan adanya persamaan dengan 

model yang pertama. Tokoh model ini: Raph W. Tyler, John B. Carrol, and Lee J. 

Cronbach. 

Menurut Tyler, sebagai proses pendidikan berisi tiga komponen yang 

saling terkait yaitu: tujuan pendidikan, pengalaman belajar dan penilaian hasil 

belajar. Penilaian merupakan kegiatan untuk mengetahui sejauh mana tujuan-

tujuan pendidikan telah dapat dicapai oleh siswa dalam bentuk hasil belajar yang 

mereka perlihatkan pada akhir kegiatan pendidikan. 
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Mengingat tujuan-tujuan pendidikan mencerminkan perubahan-perubahan 

tingkah laku yang diinginkan pada peserta didik, maka yang penting dalam proses 

penilaian adalah memeriksa sejauh mana perubahan-perubahan tingkah laku yang 

diinginkan tersebut telah dicapai peserta didik. Tindak lanjut dari penilaian ini 

adalah sebagai bahan bimbingan lebih lanjut kepada peserta didik serta 

memberikan informasi kepada pihak luar yang terkait dengan hasil belajar peserta 

didik. 

Penilaian tidak lain adalah usaha untuk memeriksa persesuaian 

(congruence) antara tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan dan hasil belajar 

yang telah dicapai. Karena tujuan pendidikan menyangkut tentang perubahan 

perilaku yang diinginkan pada peserta didik, maka penilaian dimaksudkan untuk 

memeriksa sejauh mana perubahan-perubahan yang diinginkan tersebut telah 

dicapai. 

Ruang lingkup evaluasi menurut model ini adalah memeriksa persesuaian 

(congruence) antara tujuan dan hasil belajar, maka yang dijadikan objek penilaian 

adalah tingkah laku siswa. Secara lebih khusus, yang dinilai adalah perubahan 

tingkah laku yang diinginkan (intended behavior) yang diperlihatkan oleh siswa 

pada akhir kegiatan pendidikan. Ruang lingkup perilaku meliputi; pengetahuan, 

keterampilan, nilai / sikap. 

Congruence model tidak membatasi alat penilaian hanya pada tes tertulis 

atau paper and pencil test saja. Carroll misalnya menyebutkan perlunya digunakan 

alat-alat penilaian lain seperti tes perbuatan dan observasi . 

Ringkasnya, dalam menilai hasil belajar yang mencakup berbagai jenis 
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(pengetahuan, keterampilan, nilai / sikap) berbagai kemungkinan alat penilaian 

perlu digunakan. 

Karena penilaian dipergunakan sebagai alat ukur pencapaian hasil belajar 

setelah menempuh proses pendidikan maka diperlukan prosedur pre and post test. 

Model ini tidak menyarankan dilaksanakannya penilaian perbandingan untuk 

melihat sejauh mana kurikulum yang baru lebih efektif dari kurikulum yang ada. 

Tyler dan Cronbach lebih mengarahkan peranan penilaian pada tujuan untuk 

memperbaiki kurikulum atau system pendidikan. 

Langkah-langkah penilaiannya adalah; (1) merumuskan atau mempertegas 

tujuan, (2) menetapkan test situasi yang diperlukan, (3) menyusun alat penilaian, 

(4) menggunakan hasil penilaian. 

Berhubung setiap system pendidikan memiliki berbagai tujuan yang ingin 

dicapainya, akan lebih tepat bila hasil penilaian tidak dinyatakan dalam bentuk 

hasil keseluruhan tes melainkan dalam bentuk hasil bagian- demi bagian dari tes 

yang bersangkutan, sehingga terlihat jelas bagian-bagian mana dari system 

pendidikan yang masih perlu disempurnakan berhubung belum berhasil mencapai 

tujuannya. Kontribusi Congruence Model (1) menghubungkan hasil belajar 

dengan tujuan pendidikan sebagai kriteria perbandingan, (2) memperkenalkan 

sistem pengelolaan hasil penilaian secara bagian demi bagian, yang ternyata lebih 

relevan dengan kebutuhan pengembangan sistem. 

Kelemahan dari model ini adalah tidak menjadikan input dan proses 

pelaksanaan sebagai objek penilaian secara langsung. Dengan model pre da pos 

tes informasi yang dihasilkan hanya dapat menjawab pertanyaan tentang tujuan-
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tujuan mana yang telah dan belum dicapai. Pertanyaan tentang mengapa tujuan-

tujuan tertentu belum dapat dicapai belum dapat dijawab. Pendekatan ini 

membantu pengembang kurikulum dalam menentukan bagian-bagian mana dari 

sistem yang masih lemah, tetapi kurang membantu di dalam mencari jawaban 

tentang segi-segi apa yang masih lemah dan bagaimana kemungkinan mengatasi 

kelemahan-kelemahan tersebut . 

2.2.3.3 Educational System Model 

Hakekat evaluasi menurut educational system model adalah untuk 

membandingkan performance dari berbagai dimensi sistem yang sedang 

dikembangkan dengan sejumlah kriteria tertentu, untuk akhirnya sampai pada 

suatu deskripsi dan judgment mengenai sistem yang dinilai tersebut. 

Prinsip-prinsip model ini adalah: 

1) menekankan pentingnya sistem sebagai suatu keseluruhan yang dijadikan 

objek penilaian, tanpa membatasi pada aspek hasil yang dicapai saja. 

Dikatakan Gene V. Class bahwa the complete and detailed description of 

what constitutes the educational program is a concern of the educational 

system evaluation model . 

2) Perbandingan antara performance dan criteria juga merupakan salah satu inti 

yang penting. Menurut Daniel L. Stufflebeam salah satu kelemahan dari 

penilaian yang ada sekarang adalah kurang jelasnya criteria yang digunakan 

sebagai dasar dalam penilaian tersebut. 

3) Kegiatan penilaian tidak hanya berakhir pada suatu deskripsi tentang keadaan 

dari system yang telah dinilainya, melainkan harus sampai pada suatu 
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judgment mengenai baik-buruknya, efektif tidaknya, system pendidikan 

tersebut. 

4) Informasi yang diperoleh dari hasil penilaian berfungsi sebagai bahan atau 

input bagi pengambilan keputusan mengenai system yang bersangkutan. 

Ruang lingkup evaluasi menurut model ini berdasarkan pendapat tokohnya 

adalah sebagai berikut; (1) Stake membagi objek penilaian atas tiga kategori: 

antecendent, transactions dan outcomes, (2) Stufflebeam menggolongkan system 

pendidikan atas 4 dimensi yaitu: context, input, process dan product (CIPP), (3) 

Scriven mencakup:sarana / bahan, proses dan hasilyang dicapai, (4) Provus 

mencakup empat dimensi yaitu: design, operation program, interim products dan 

terminal product . 

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup evaluasi 

dalam model ini adalah; (1) Objek sekurang-kurangnya: peralatan/sarana, proses 

dan hasil yang dicapai, (2) Mencakup data objektif maupun data subjektif. 

Keunggulan system Model adalah Model ini mengemukan perlunya 

penilaian dilakukan terhadap berbagai dimensi system, tidak hanya hasil yang 

dicapai saja, melainkan juga input dan proses yang dilakukan tahap demi tahap. 

Hal ini penting agar penyempurnaan system dapat dilakukan pada setiap tahap 

sehingga kelemahan yang masih terlihat pada suatu tahap tertentu tidak dibawa ke 

tahap berikutnya. 
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2.2.3.4 CIPP 

Konsep evaluasi model CIPP (Context, Input, Prosess, andProduct) 

pertama kali dikemukakan oleh Stufflebeam tahun 1965 sebagai hasil usahanya 

mengevaluasi ESEA (The Elementary and Secondary Education Act). Konsep 

tersebut ditawarkan Stufflebeam dengan pandangan bahwa tujuan penting 

evaluasi adalah bukan membuktikan tetapi untuk memperbaiki. Hal ini dipertegas 

oleh Madaus dkk (1993:118) yang mengemukakan the CIPP approach is based 

on the view that the most important purpose of evaluation is not to prove but to 

improve. 

Evaluasi model CIPP dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti 

pendidikan, manajemen, perusahaan serta dalam berbagai jenjang baik itu proyek, 

program maupun institusi. Dalam bidang pendidikan Stufflebeam (2003) 

menggolongkan sistem pendidikan atas empat dimensi, yaitu context, input, 

process, dan product, sehingga model evaluasi yang ditawarkan diberi nama CIPP 

model yang merupakan singkatan ke empat dimensi tersebut. 

Sudjana dan Ibrahim (2004:246) menerjemahkan masing-masing dimensi 

tersebut dengan makna: 

1. Context, situasi atau latar belakang yang mempengaruhi jenis-jenis tujuan dan 

strategi pendidikan yang akan dikembangkan dalam sistem yang bersangkutan, 

situasi ini merupakan faktor eksternal, seperti misalnya masalah pendidikan 

yang dirasakan, keadaan ekonomi negara, dan pandangan hidup masyarakat, 
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2. Input, sarana/modal/bahan dan rencana strategi yang ditetapkan untuk 

mencapai tujuan pendidikan, komponen input meliputi siswa, guru, desain, 

saran, dan fasilitas, 

3. Process, pelaksanaan strategi dan penggunaan sarana/modal/bahan di dalam 

kegiatan nyata di lapangan, komponen proses meliputi kegiatan pembelajaran, 

pembimbingan, dan pelatihan, 

4. Product, hasil yang dicapai baik selama maupun pada akhir pengembangan 

sistem pendidikan yang bersangkutan, komponen produk meliputi 

pengetahuan, kemampuan, dan sikap (siswa dan lulusan). 

Aspek yang dievaluasi dan prosedur pelaksanaan evaluasi model CIPP 

menurut Stufflebeam dalam Oliva (1992:491) seperti pada Tabel 2.1 

 

Tabel 2.1 Aspek dan Prosedur Pelaksanaan Evaluasi Model CIPP 

.    Sumber: http://www.wmich.edu 
 Context 

Evaluation 

Input 

Evaluation 

Process 

Evaluation 

Product 

Evaluation 
Obyek 

(sasaran

) 

Mendefinisikan 

operasional 

context, 

mengidentifikas

i dan 

memperkirakan 

kebutuhan dan 

mendiagnosa 

masalah, 

memprediksi 

kebutuhan dan 

peluang 

Mengidentifik

asi dan 

memperkiraka

n kapabilitas 

sistem, strategi 

input yang 

sekarang 

tersedia, dan 

mendesain 

untuk 

implementasi 

strategi 

Mengidentifik

asi dan 

memperkiraka

n di dalam 

proses, tentang 

kerusakan di 

dalam desain 

prosedur atau 

implementasi, 

menyediakan 

informasi 

sebelum 

program 

diputuskan dan 

memperbaiki 

dokumen even 

prosedural dan 

aktivitas 

Menghubungka

n informasi 

outcomes 

dengan obyek 

dan informasi 

context, input, 

dan process 

http://www.wmich.edu/
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Metode Mendeskripsika

n context, 

membandingka

n dengan yang 

sebenarnya dan 

mengawasi 

input dan 

output, 

membandingka

n kemungkinan 

dan 

ketidakmungkin

an sistem kerja, 

dan 

menganalisa 

penyebab 

ketidakmungkin

an dan 

ketidaksesuaian 

kenyataan 

dengan tujuan 

(harapan) 

Mendeskripsik

an dan 

menganalisis 

SDM dan 

sumber daya 

material yang 

tersedia, solusi 

strategis, dan 

desain 

prosedur untuk 

relevansi, 

kemungkinan 

kegiatan yang 

dapat 

dilaksanakan, 

dan kebutuhan 

ekonomi 

dalam 

rangkaian 

kegiatan 

Memonitoring 

setiap aktivitas 

yang 

berpotensi 

terdapat 

tantangan 

secara 

prosedural, 

dan 

memberikan 

tanda untuk 

antisipasi, 

untuk 

memperoleh 

informasi yang 

spesifik untuk 

memutuskan 

suatu program, 

dan 

mendeskripsik

an proses yang 

aktual 

Mendefinisikan 

operasional dan 

mengukur 

kriteria asosiasi 

dengan 

obyektif dan 

membandingka

n hasil 

pengukuran 

dengan standar 

sebelum 

dilakukan 

antisipasi, dan 

menginterpreta

si outcomes 

berdasarkan 

dokumen 

informasi 

context, input, 

dan process 

Hubung

an 

pengam

bilan 

keputusa

n 

dengan 

proses 

perubah

an 

Memutuskan 

dalam hal 

menyajikan 

perangkat, 

tujuan asosiasi, 

dengan 

mendiskusikan 

kebutuhan dan 

peluang, dan 

sasaran asosiasi 

untuk 

perubahan 

perencanaan 

kebutuhan 

Memilih SDM 

sebagai 

pendukung, 

solusi 

strategis, dan 

desain 

prosedural 

untuk 

perubahan 

struktur kerja 

(aktivitas) 

Untuk 

implementasi 

dan 

memperbaiki 

desain 

program dan 

prosedur untuk 

efektivitas 

proses kontrol 

Untuk 

memutuskan 

dalam kegiatan 

secara kontinu, 

menghentikan 

(mengakhiri), 

modifikasi, 

mengatur 

kembali fokus 

perubahan 

aktivitas 

dengan tahapan 

materi yang 

lain dalam 

proses 

perubahan 

untuk mengatur 

kembali 

aktivitas 

perubahan 
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Stufflebeam dalam naskah yang dipresentasikan pada Annual Conference 

of the Oregon Program Evaluation Network (OPEN) Portland tahun 2003, 

memperluas makna evaluasi product menjadi impactevaluation (evaluasi 

pengaruh), effectivenessevaluation (evaluasi efektivitas), sustainabilityevaluation 

(evaluasi keberlanjutan), dan transportabilityevaluation (evaluasi transformasi) 

(Stufflebeam, 2003:59-62). 

 

2.2.3.5 Illuminative Model 

Model illuminative sebenarnya sudah dilaporkan penggunaannya tahun 

1969 oleh Hanley tetapi menjadi terkenal karena tulisan Parlett dan Hamilton 

(1976). Tulisan Parlett dan Hamilton itu pada awalnya diterbitkan pada tahun 

1972 dengan judul “Evaluation as illumination: a new approach to study of 

innavatory programs”. Suatu kenyataan yang harus diakui bahwa model 

illuminatif lebih banyak mendapatkan tanggapan Inggris. Model illuminatif 

merupakan model yang pertama yang menggunakan kualitatif. 

Model evaluasi illuminatif mendasarkan dirinya pada paradigma 

antropologi sosial. Metode illuminatif memberikan perhatian terhadap lingkungan 

luas bukan hanya kelas dimana suatu inovasi kurikulum dilaksanakan. Perhatian 

terhadap lingkungan luas ini merupakan salah satu kekuatan model illuminatif. 

Seperti yang dikatakan oleh pengembangnya Parlett dan Hamilton dalam Hamid 

(2008: 234), tujuan evaluasi illuminatif adalah : 

To study the innovatory project: how it operates; how it is influenced by 

the various school situations in which it is applied; what those directly 

concerned regard as its advantages and disadvantages; and how students 

intellectual task and academic experiences are most affacted. 
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Tujuan penilaian menurut model ini adalah mengadakan studi yang cermat 

terhadap sistem yang bersangkutan. Studi difokuskan pada permasalahan 

bagaimana implementasi suatu sistem dipengaruhi oleh situasi sekolah tempat 

sistem tersebut dikembangkan, keunggulan dan kelemahan serta pengaruhnya 

terhadap proses belajar siswa. Hasil evaluasi ditekankan pada deskripsi dan 

interpretasi, bukan pengukuran dan prediksi sebagaimana model sebelumnya. 

Dalam pelaksanaan evaluasi, model ini lebih menekankan penggunaan judgment, 

selaras dengan semboyannya the judgment is the evaluation. 

Model evaluasi illuminatif dikembangkan atas dua dasar konsep utama, 

yaitu sistem instruksi dan lingkungan belajar. Sistem intruksional di sini diartikan 

sebagai katalog, perspektus, dan laporan-laporan kependidikan yang secara 

khusus berisi berbagai macam rencana dan pernyataan yang resmi berhubungan 

dengan pengaturan suatu pengajaran. 

Dalam pengertian metodologis dikatakan bahwa model evaluasi illuminatif 

bukanlah suatu paket model yang standar. Menurut kedua pengembangnya, model 

illuminatif bersifat adaptif dan eklektik. Oleh karena itu, berbagai metode yang 

tersedia dapat digunakan dalam model illuminatif asalkan metode tersebut sesuai 

dengan persoalan yang sedang dihadapi. Dalam model illuminatif tidak mengikat 

diri pada satu jenis data yang harus dikumpulkan. Model illuminatif ini bisa 

menggunakan data kualitatif maupun kuantitatif dan kedua data tersebut 

mempunyai kedudukan yang sama sehingga kedua data ini dapat saling mengisi. 

Objek evaluasi yang diajukan dalam model ini mencakup; latar belakang 

dan perkembangan yang dialami oleh sistem yang bersangkutan, proses 
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implementasi (pelaksanaan) sistem, hasil belajar yang diperlihatkan oleh siswa 

serta kesukaran-kesukaran yang dialami dari tahap perencanaan hingga 

implementasinya di lapangan. Di samping itu juga dampak yang ditimbulkan dari 

suatu sistem seperti; kebosanan yang terlihat pada siswa dan guru, ketergantungan 

secara intelektual, hambatan terhadap perkembangan sikap sosial, dan sebagainya. 

Ringkasnya objek evaluasi dalam model ini meliputi kurikulum yang terlihat 

maupun yang tersembunyi (hidden curriculum). 

Tahapan evaluasi dalam Illuminative model terdiri dari 3 fase yaitu: 

1. Observasi 

Observasi dianggap sebagai langkah yang memegang peran penting. 

Evaluator yang akan menggunakan model illuminatif harus melakukan tugasnya 

dimulai dengan kegiatan observasi. Dalam observasi evaluator dapat mengamati 

langsung apa yang sedang berlangsung di suatu satuan pendidikan. Evaluator bisa 

melakukan studi dokumen, wawancara, menyebarkan kuesioner, dan melakukan 

tes untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. 

Data dari hasil observasi ini merupakan bekal utama bagi evaluator untuk 

bekerja. Dari data yang berhasil dikumpulkan evaluator menemukan isu pokok; 

kecenderungan yang sering muncul, dan persoalan-persoalan penting lain yang 

terjadi dalam pelaksanakan kurikulum di suatu satuan pendidikan. Isu pokok, 

kecenderungan serta persoalan yang teridentifikasi merupakan pedoman bagi 

evaluator untuk masuk ke dalam langkah berikutnya.  
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2. Inkuiri Lanjutan 

Evaluator tidak berpegang teguh terhadap temuannya dalam langkah pertama. 

Temuan tersebut hanyalah bersifat pedoman bagi evaluator. Pada tahap ini 

mungkin terjadi perubahan-perubahan dari hasil langkah pertama. Evaluator 

menetapkan isu, kecenderungan, serta persoalan yang ada sampai suatu titik 

dimana evaluator menarik kesimpulan bahwa tidak ada lagi persoala baru yang 

muncul. Pada tahap ini berbagai persoalan yang terlihat atau terdengar dalam 

tahap pertama diseleksi untuk mendapatkan perhatian dan penelitian lebih lanjut. 

3. Usaha Menjelaskan 

Pada tahap ini evaluator mulai meneliti sebab akibat dari masing-masing 

persoalan. Pada tahap ini faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya persoalan 

dicoba untuk ditelusuri. Data semula terpisah satu dengan lainnya mulai disusun 

dan dihubungkan dalam kesatuan situasi. Langkah selanjutnya dilakukan 

interpretasi data yang diharapkan dapat dijadikan bahan dalam pengambilan 

keputusan . 

Dari langkah-langkah tersebut, faktor penting dalam evaluasi model ini 

adalah perlunya kontak langsung antara evaluator dengan pihak yang dievaluasi. 

Hal ini disebabkan model ini menggunakan pendekatan kualitatif yang 

menekankan pentingnya menjalin kedekatan dengan orang dan situasi yang 

sedang di evaluasi agar dapat memahami secara personal realitas dan hal-hal rinci 

tentang program atau sistem yang sedang dikembangkan . Di samping itu, faktor 

lainnya adalah pandangannya yang holistik dalam evaluasi, yang berasumsi 

bahwa keseluruhan adalah lebih besar daripada sejumlah bagian-bagian . 
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Keunggulan Illuminative Model adalah menekankan pentingnya dilakukan 

penilian yang kontinyu selama proses pelaksanaan pendidikan sedang 

berlangsung. Jarak antara pengumpulan data dan laporan hasil penilaian cukup 

pendek sehingga informasi yang dihasilkan dapat digunakan pada waktunya. 

Kelemahan terutama terletak pada segi teknis pelaksanaannya: 

1) Kegiatan penilaian tidak di dahului oleh adanya perumusan kriteria secara 

eksplisit 

2) Objektivitas penilaian yang dilakukan perlu dipersoalkan. 

3) Adanya kecenderungan untuk menggunakan alat penilaian yang ”terbuka” 

dalam arti kurang spesifik dan berstruktur. 

4) Tidak menekankan pentingnya penilaian terhadap programbahan-bahan 

kurikulum selama bahan-bahan tersebut disusun dalam tahap perencanaan. 

Sumbangan terbesar Illuminative Model adalah kritikannya terhadap 

penggunaan model scientific experiment dalam penilaian pendidikan yang 

dirasakan kurang tepat. Pendidikan sebagai upaya ”memanusiakan manusia” tidak 

dapat dideskripsikan secara matematis. Aspek-aspek kemanusiaan tidak semuanya 

dapat dilakukan pengukuran secara mudah dan tepat, seperti: perasaan, sikap, 

motivasi, semangat, dan sebagainya. 

 

2.3 Perpustakaan 

Pada zaman global sekarang, pendidikan merupakan sesuatu yang penting. 

Karena pendidikan merupakan akar dari peradaban sebuah bangsa. Pendidikan 

sekarang telah menjadi kebutuhan pokok yang harus dimiliki setiap orang agar 
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bisa menjawab tantangan kehidupan.Untuk memperoleh pendidikan, banyak cara 

yang dapat kita capai. Diantaranya melalui perpustakaan. Karena di perpustakaan 

berbagai sumber informasi bisa kita peroleh, selain itu banyak juga manfaat lain 

yang dapat kita peroleh melalui perpustakaan. Ketika kita mendengar kata 

perpustakaan, dalam benak kita langsung terbayang sederetan buku-buku yang 

tersusun rapi di dalam rak sebuah ruangan. Pendapat ini kelihatannya benar, tetapi 

kalau kita mau memperhatikan lebih lanjut, hal itu belumlah lengkap. Karena 

setumpuk buku yang diatur di rak sebuah toko buku tidak dapat disebut sebagai 

sebuah perpustakaan. 

2.3.1. Pengertian Perpustakaan 

Menurut undang – undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2007 pasal 1 

ayat 1 tentang perpustakaan, bahwa pengertian perpustakaan adalah institusi 

pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara 

profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, 

penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.  

Perpustakaan atau library didefinisikan sebagai: tempat buku-buku yang 

diatur untuk dibaca dan dipelajari atau dipakai sebagai bahan rujukan (The Oxford 

English Dictionary). Istilah perpustakaan juga diartikan sebagai: pusat 

media,pusat belajar,sumber pendidikan, pusat informasi, pusat dokumenstasi dan 

pusat rujukan (The American Library Association dalam Mahmudin:2006). 

Perpustakaan adalah salah satu unit kerja yang berupa tempat untuk 

mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mengatur koleksi bahan pustaka 
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secara sistematis untuk digunakan oleh pemakai sebagai sumber informasi 

sekaligus sebagai sarana belajar yang menyenangkan (Darmono, 2: 2001). 

Perpustakaan adalah suatu unit kerja dari suatu badan atau lembaga 

tertentu yang mengelola bahan-bahan pustaka, baik berupa buku-buku maupun 

bukan berupa buku (non book material) yang diatur secara sistematis menurut 

aturan tertentu sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi oleh setiap 

pemakainya (Sismanto, 2008). 

Dalam pengertiannya yang mutakhir, seperti yang tercantum dalam 

Keputusan Presiden RI nomor 11, disebutkan bahwa perpustakaan merupakan 

salah satu sarana pelestarian bahan pustaka sebagai hasil budaya dan mempunyai 

fungsi sebagai sumber informasi ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan menunjang pelaksanaan 

pembangunan nasional (Rohanda, 2000). 

Perpustakaan diartikan sebuah ruangan atau gedung yang digunakan untuk 

menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasanya disimpan menurut tata 

susunan tertentu yang digunakan pembaca bukan untuk dijual ( Sulistyo, Basuki ; 

1991 ).  

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perpustakaan adalah 

suatu organisasi yang bertugas mengumpulkan informasi, mengolah, menyajikan, 

dan melayani kebutuhan informasi bagi pemakai perpustakaan. Dari pengertian 

tersebut terlihat bahwa perpustakaan adalah suatu organisasi, artinya perpustakaan 

merupakan suatu badan yang di dalamnya terdapat sekelompok orang yang 

bertanggung jawab mengatur dan mengendalikan perpustakaan. 
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Pengertian perpustakaan yang mutakhir ini telah mengarahkan kepada tiga 

hal yang mendasar sekaligus, yaitu hakikat perpustakaan sebagai salah satu sarana 

pelestarian bahan pustakan; fungsi perpustakaan sebagai sumber informasi ilmu 

pengetahuan, teknologi dan kebudayaan; serta tujuan perpustakaan sebagai sarana 

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menunjang pembangunan nasional. 

 

2.3.2 Jenis – Jenis Perpustakaan 

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, selanjutnya disebut 

Perpustakaan Nasional, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) 

yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perpustakaan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkedudukan di Ibukota 

Negara. 

Perpustakaan Provinsi adalah Lembaga Teknis Daerah Bidang 

Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang 

mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah 

provinsi serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat. 

Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang ada di bawah lembaga 

yang mengawasinya. Perpustakaan umum terbagi atas : 

1. Perpustakaan Umum Kecamatan, adalah Perpustakaan yang berada di 

Kecamatan sebagai cabang layanan Perpustakaan Kabupaten/Kota yang 

layanannya diperuntukkan bagi masyarakat di wilayah masing-masing. 
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2. Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan adalah perpustakaan yang berada di 

Desa/Kelurahan sebagai cabang layanan Perpustakaan Kabupaten/Kota yang 

layanannya diperuntukkan bagi masyarakat di desa/kelurahan masing-masing. 

 

Pengertian Perpustakaan Sekolah adalah perpustakaan yang berada dalam 

suatu sekolah yang kedudukan dan tanggunng jawabnya kepada kepala sekolah 

yang melayani sivitas akademka sekolah yang bersangkutan (Rohanda, 2000). 

Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara 

terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, 

lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.(UU No. 43 

Tahun 2007) 

Perpustakaan Digital adalah sebuah sistem yang memiliki berbagai 

layanan dan obyek informasi yang mendukung akses obyek informasi tesebut 

melalui perangkat digital (Sismanto, 2008). Layanan ini diharapkan dapat 

mempermudah pencarian informasi di dalam koleksi obyek informasi seperti 

dokumen, gambar dan database dalam format digital dengan cepat, tepat, dan 

akurat. 

2.3.3 Fungsi Perpustakaan 

Pada umumnya perpustakaan memiliki fungsi yaitu :Fungsi penyimpanan, 

bertugas menyimpan koleksi (informasi) karena tidak mungkin semua koleksi 

dapat dijangkau oleh perpustakaan.Fungsi informasi, perpustakaan berfungsi 

menyediakan berbagai informasi untuk masyarakat.Fungsi pendidikan, 

perpustakaan menjadi tempat dan menyediakan sarana untuk belajar baik 

dilingkungan formal maupun non formal.Fungsi rekreasi, masyarakat dapat 
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menikmati rekreasi kultural dengan membaca dan mengakses berbagai sumber 

informasi hiburan seperti : Novel, cerita rakyat, puisi, dan sebagainya. Fungsi 

kultural, Perpustakaan berfungsi untuk mendidik dan mengembangkan apresiasi 

budaya masyarakat melalui berbagai aktifitas, seperti : pameran, pertunjukkan, 

bedah buku, mendongeng, seminar, dan sebagainya.  

2.3.4 Peran Perpustakaan 

Perpustakaan merupakan upaya untuk memelihara dan meningkattkan 

efisiensi dan efektifitas proses belajar-mengajar. Perpustakaan yang terorganisir 

secara baik dan sisitematis, secara langsung atau pun tidak langsung dapat 

memberikan kemudahan bagi proses belajar mengajar di sekolah tempat 

perpustakaan tersebut berada. Hal ini, terkait dengan kemajuan bidang pendidikan 

dan dengan adanya perbaikan metode belajar-mengajar yang dirasakan tidak bisa 

dipisahkan dari masalah penyediaan fasilitas dan sarana pendidikan. (Dian Sinaga 

: 2007). 

2.3.5 Pelayanan Perpustakaan 

 Pengertian pelayanan menurut Logotheis adalah pemenuhan terhadap 

kebutuhan – kebutuhan pelanggan atau klien serta kemudian memperbaikinya 

secara berkesinambungan (Warella, 1997:17). Sedangkan menurut Crosby 

pelayanan adalah kesesuaian individu terhadap persyaratan atau tuntutan 

(Tjiptono, 2002:12). 

 Pelayanan adalah suatu bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 

instansi pemerintah baik di pusat, di daerah, BUMN, dan BUMD dalam bentuk 

barang maupun jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai 
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peraturan perundang-undangan yang berlaku (KEPMENPAN 81/93). Sedangkan 

pengertian pelayanan pemakai menurut Nurhadi (1983:119) adalah kegiatan 

memberikan pelayanan bantuan kepada pemakai, dalam hal ini guru dan siswa 

agar mendapatkan informasi yang diperlukan. 

 Pelayanan pemakai merupakan kegiatan dalam memberikan layanan 

informasi kepada penggguna perpustakaan dengan menggunkan prinsip prinsip 

dasar yang terdiri dari : 

a. Pelayanan bersifat universal, yaitu layanan tidak hanya diberikan kepada 

individu individu tertentu, tetapi diberikan kepada pengguna secara umum. 

b. Pelayanan berorientasi pada pengguna, yaitu untuk kepentingan para 

pengguna bukan kepentingan pengelola. 

c. Menggunakan disiplin, yaitu untuk menjamin keamanan dan kenyamanan 

dalam memanfaatkan perpustakaan. 

d. Sistem yang dikembangkan mudah, cepat, dan tepat. 

Jenis pelayanan pemakai meliputi kegiatan antara lain 

a. Pelayanan Sirkulasi 

Pelayanan sirkulasi merupakan salah satu jasa perpustakaan yang pertama kali 

yang berhubungan langsung dengan pengguna perpustakaan. Aktivitas bagian 

sirkulasi menyangkut masalah citra perpustakaan, baik tidaknya perpustakaan 

barkaitan erat dengan bagaimana pelayanan sirkulasi diberikan kepada 

pemakai. Kegiatan sirkulasi ini sebagai ujung tombak dan tolak ukur 

keberhasilan perpustakaan, karena bagian ini rutinitas kegiatannya 

behubungan dengan pemakai. 
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 Jenis kegitan dalam pelayanan sirkulasi. (Dalam Karmidi. 2009:23). 

1.    Pendaftaran Anggota 

 Kegunaannya dalam pendaftaran anggota antara lain untuk : 

a. Mengetahui jati diri peminjam, memperlihatkan tanggung jawab untuk 

mengamankan milik perpustakaan dan melindungi hak pembaca yang lain, 

yang akan mempergunakannya. 

b. Mengukur daya guna perpustakaan bagi mereka yang dilayaninya. Mengukur 

kedudukan sosialnya dengan jalan mengetahui jumlah buku yang dipinjam 

oleh para pembacanya. 

c. Mengetahui golongan peminjaman untuk mengetahui pula kebutuhan mereka, 

selera yang sesuai, dapat dipergunakan sebagai atau perbandingan dengan 

perpustakaan lain, untuk kemudian dapat meningkatkannya. 

2. Prosedur Peminjaman 

 Tata cara peminjaman buku dan pengembalian buku dan pengembaliannya 

pada sistem terbuka dan sistem tertutup akan berbeda. Semua langkah kerja 

peminjaman bertujuan untuk:  

a. Mengamankan koleksi dan menghindari hilangnya bahan perpustakaan. 

b. Mengetahui siapa peminjam buku serta beberapa jumlah buku yang 

dipinjamnya. 

c. Mengetahui batas waktu pengembalian buku buku yang beredar. 

 Kebaikan dari sistem tertutup ini yaitu semua koleksi tetap terjaga 

kerapiannya dan kemungkinan hilangnya bahan perpustakaan dapat 
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terhindari. Sedangkan pada sistem terbuka pengunjung bebas ke rak 

tempatnya bahan bahan disimpan, sehingga mereka dapat dengan mudah 

memakainya. Jika bahan itu cocok, mereka dapat memilih bahan yang lain 

hampir sama yang dimiliki perpustakaan. 

3. Pengembalian 

 Pengembalian merupakan tugas dari bagian layanan sirkulasi. Maksud dari 

pengembalian ini yaitu petugas melayani dan mencatat pengembalian buku 

dari peminjam atau anggota yang akan mengembalikan buku. Sehingga 

semua buku yang dikembalikan dilayani oleh bagian sirkulasi ini. 

4. Perpanjangan 

 Perpanjangan merupakan salah satu bagian dari sirkulasi. Perpanjangan ini 

adalah satu layanan yang diberikan perpustakaan terhadap para anggota atau 

peminjam buku yang boleh diperpanjang lagi buku yang dipinjam, jadi 

setelah masa waktu peminjaman habis para peminjam buku dapat meminjam 

lagi dengan cara perpanjangan buku dengan jumlah waktu yang ditentukan. 

 

5. Pemungutan Denda 

 Penarikan uang denda dimaksudkan untuk menanamkan disiplin para 

pembaca dan petugas agar peredaran buku dapat dilaksanakan seadil adilnya 

diantara pembaca, terutama kalau koleksi perpustakaan masih sedikit. Uang 

denda ini digabungkan dengan pemungutan penggantian buku buku yang 

rusak atau yang hilang oleh pembaca. Besarnya uang denda berbeda antara 
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bahan yang satu dengan bahan yang lain. Misalnya untuk buku buku biasa, 

uang denda dihitung tiap hari terlambat. 

 

6. Pemberian sanksi 

 Pemberian sanksi dilakukan bagi para peminjam yang melanggar peraturan 

dalam peminjaman buku. Misalnya peminjam harus mengganti buku yang 

telah dihilangkan. Memperbaiki buku yang dipinjam apabila telah dirusak 

dalam waktu peminjaman. 

7. Statistik 

 Statistik dalam sirkulasi ini bertujuan untuk mendaftar buku buku yang telah 

dipinjam dalam periode tertentu. Dengan adanya statistik ini dapat diketahui 

tingkat keberhasilan perpustakaan dilihat dari banyaknya buku yang telah 

dipinjam oleh para anggota perpustakaan, statistik ini berisi fakta atau data. 

8. Bebas Pustaka 

 Bebas pustaka dalam layanan sirkulasi ini biasanya berlaku untuk 

perpustakaan sekolah ataupun di perpustakaan perguruan tinggi. Bebas 

perpustakaan maksudnya bagi mereka yang telah selesai masa periode dalam 

menjadi anggota perpustakaan di lembaga atau instansi tertentu. Misalnya 

telah lulus dari sekolah maka mereka wajib membuat kartu bebas pustaka hal 

ini dilakukan sebagai tanda bukti bahwa mereka yang telah lulus telah bebas 

dari anggota perpustakaan dan tidak mempunyai tanggungan atau beban di 

perpustakaan. 
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9. Peraturan Perpustakaan 

 Peraturan perpustakaan merupakan salah satu peraturan yang berlaku di 

perpustakaan. Dengan adanya peraturan ini bertujuan agar semua kegiatan 

yang ada di perpustakaan berjalan dengan lancar sehingga tidak ada 

pengunjung atau anggota yang melakukan pelanggaran karena ada peraturan 

yang sudah ditetapkan. 

 Jenis koleksi yang ada dilayanan sirkulasi 

 1. Koleksi Umum 

 2. Koleksi Referensi 

 3. Koleksi Cadangan 

 4. Koleksi Berkala atau Majalah, Jurnal, Surat Kabar 

 5. Koleksi Penerbitan Pemerintah 

 6. Koleksi Audio Visual 

b. Pelayanan Referensi 

Pelayanan referensi merupakan kegiatan layanan pemakai dengan cara 

memberikan informasi secara langsung maupun tidak langsung kepada 

pengguna, dengan mengacu kepada koleksi atau sumber koleksi yang ada dan 

dapat menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh pengguna perpustakaan. 

 Macam macam Koleksi Referensi 

1. Kamus 

2. Ensiklopedia 

3. Indeks dan Abstrak 

4. Direktori 
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5. Sumber Geografi 

6. Biografi 

7. Buku Tahunan 

8. Buku Pegangan atau Pedoman (handbook) 

9. Bibliografi 

10. Terbitan Pemerintah (UU, PP) 

c. Pelayanaan Pendidikan Pemakai 

Pelayanan pendidikan pemakai merupakan kegiatan layanan pemakai dengan 

cara memberikan bimbingan kepada pemakai bagaimana cara memanfaatkan 

fasilitas perpustakaan dengan baik dan benar.dalam penyampaian pendidikan 

pemakai ada beberapa bentuk dan cara antara lain melalui : 

1. Ceramah Umum 

2. Bimbingan Kelompok 

3. Brosur, leaflet atau buku petunjuk 

4. CD-Interaktif 

5. Tour de Library atau kunjungan ke perpustakaan lain. 

d. Pelayanan Penelusuran Informasi atau Penyebaran Informasi 

Pelayanan Penelusuran Informasi atau Penyebaran Informasi merupakan 

kegiatan pelayanan pemakai dengancara memberitahukan kepada khalayak 

perihal fasilitas atau berbagai macam informasi yang dimiliki oleh 

perpustakaan tujuannya adalah agar informasi atau fasilitas yang ada di 

perpustakaan dapat diketahui oleh pengguna atau dimanfaatkan secara 

optimal. Media yang digunakan antara lain 
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1. Daftar Tambahan Buku 

2. Bibliografi 

3. Indeks dan Abstrak 

4. Brosur atau Leaflet 

5. Email 

6. Website 

 

2.4 Manajemen Perpustakaan 

Perpustakaan sebagai lembaga pendidikan dan lembaga penyedia 

informasi akan memiliki kinerja yang baik apabila didukung dengan manajemen 

yang memadai, sehingga seluruh aktivitas lembaga akan mengarah para upaya 

pencapaian tujuan yang telah dicanangkan. 

Untuk mengelola sebuah perpustakaan diperlukan kemampuan manajemen 

yang baik, agar arah kegiatan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kemampuan 

manajemen itu juga diperlukan untuk menjaga keseimbangan tujuan-tujuan yang 

berbeda dan mampu dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengetahuan dasar 

dalam mengelola perpustakaan agar berjalan dengan baik adalah ilmu manajemen, 

karena manajemen sangat diperlukan dalam berbagai kehidupan untuk mengatur 

langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh seluruh elemen dalam suatu 

perpustakaan. Oleh karena itu dalam proses manajemen diperlukan adanya proses 

perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), kepemimpinan 

(leadership), dan pengendalian (controlling). Di samping itu, manajemen juga 
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dimaksudkan agar elemen yang terlibat dalam perpustakaan mampu melakukan 

tugas dan pekerjaannya dengan baik dan benar. 

Manajemen adalah merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan 

penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi 

yang telah ditetapkan (Stoner). Oleh karena itu, apabila proses dan sistem 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan tidaka baik, maka 

proses manajemen secara keseluruhan tidak lancer, dan proses pencapaian tujuan 

akan terganggu dan mengalami kegagalan. 

Dalam penerapannya di perpustakaan , Bryson (1990) menyatakan bahwa 

manajemen perpustakaan merupakan upaya pencapaian tujuan dengan 

memanfaatkan sumber daya manusia, informasi, sistem dan sumber dana dengan 

tetap memperhatikan fungsi manajemen, peran dan keahlian. Dari pengertian ini, 

ditekankan bahwa untuk mencapai tujuan, diperlukan sumber daya manusia, dan 

sumber-sumber nanmanusia yang berupa sumber dana, teknik atau sistem, fisik, 

perlengkapan, informasi, ide atau gagasan, dan teknologi. Elemen-elemen tersebut 

dikelola melalui proses manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, 

kepemimpinan, dan pengendalian, yang diharapkan mampu mengahsilkan produk 

berupa barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pengguna. 

 

2.5 Struktur Organisasi Perpustakaan 

Struktur organisasi merupakan mekanisme formal dalam pengelolaan 

organisasi, yang didalamnya terdapat pembagian tugas, wewenang, dan 



57 
 

 
 

tanggungjawab yang berbeda-beda. Oleh karena itu struktur organisasi yang baik 

akan mencakup unsure-unsur spesialisasi kerja, strukturisasi, sentralisasi, dan 

koordinasi. 

Perpustakaan sebagai lembaga informasi dalam menyusun struktur 

organisasinya mencakup beberapa elemen antar lain : unsur pimpinan, unsur 

administrasi, unsur layanan, yang masing-masing mempunyai tugas dan 

wewenang yang berbeda namun mempunyai hubungan yang erat satu sama lain 

(satu komando). 

1.Anggaran 

Perpustakaan merupakan lembaga nirlaba yang kegiatannya semata-mata untuk 

kepentingan social menunjang kegiatan belajar mengajar, bukan untuk mencari 

keuntungan, sudah barang tentu merupakan unit yang selalu mengeluarkan uang 

bukannya unit yang menghasikan uang. Hal lain yang perlu diperhatikan, bahwa 

perpustakaan merupakan lembaga yang berkembang, baik koleksi, jasa dan 

manusianya, karena itu perpustakaan dari tahun ke tahun selalu memerlukan 

anggaran yang tidak sedikit. Untuk mencukupi kebutuhan anggaran, perpustakaan 

dapat meraihnya melalui berbagai sumber : 

a.Anggaran dari lembaga induk 

b.Anggaran DIP (daftar isian proyek) dari pemerintah pusat 

c.Anggaran dari sponsor atau hibah bersaing 

d.Uang iuran dari anggota 

e.Penghasilan dari jasa informasi 

f.Sumbangan dari pemerintah maupun swasta 
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g.Uang denda keterlambatan 

h.Dan lain-lain 

2.Pengolahan bahan pustaka 

Perpustakaan memiliki fungsi sebagai lembaga pelayanan informasi 

(informationservice) bertindak sebagai penghubung antara dua dunia, yaitu 

masyarakat sebagai pengguna dan sumber-sumber informasi, baik cetak maupun 

non cetak. Oleh karena itu setiap bahan pustaka atau informasi yang dibutuhkan 

oleh pengguna sedapat mungkin harus disediakan oleh perpustakaan. Disamping 

itu perpustakaan harus mampu menjamin bahwa setiap informasi atau koleksi 

yang berbentuk apapun mudah diakses oleh semua masyarakat yang memerlukan. 

Agar informasi atau bahan pustaka di perpustakaan dapat dimanfaatkan 

atau diketemukan kembali dengan mudah, maka dibutuhkan system pengelolaan 

dengan baik dan sistematis yang biasa disebut dengan kegiatan pengolahan 

(processing oflibrary materials) atau pelayanan teknis (technical service). 

Kegiatan pengolahan bahan pustaka di perpustakaan biasanya mencakup beberapa 

kegiatan : Pembinaan dan pengembangan koleksi, Inventarisasi, Katalogisasi, 

Klasifikasi, dan Kelengkapan fisik buku. 

a. Pembinaan dan Pengembangan Koleksi 

Pengembangan koleksi (Collection development) merupakan serangkaian 

proses atau kegiatan yang bertujuan mempertemukan kebutuhan pemakai 

dengan rekaman informasi dalam lingkungan perpustakaan yang mencakup 

kegiatan : penyusunan kebijakan pengembangan koleksi, pemilihan koleksi, 
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pengadaan koleksi, penyiangan koleksi, serta evaluasi pendayagunaan 

koleksi. 

a. Inventarisasi 

Bahan pustaka yang telah dimiliki oleh perpustakaan, baik yang diperoleh 

dengan cara pembelian, hadiah, hibah, tukar menukar atau pinjam meminjam, 

harus dicatat ke dalam buku induk atau buku inventarisasi perpustakaan, hal 

ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam menyusun laporan mengenai 

perkembangan koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan. Adapun kegiatan 

inventarisasi ini mencakup memasukkan ke buku induk, dan memberikan 

stempel kepemilikan (hak milik). 

a. Katalogisasi 

Perpustakaan sebagai suatu system informasi berfungsi menyimpan 

pengetahuan dalam berbagai bentuk serta pengaturannya sedemikian rupa, 

sehingga informasi yang diperlukan dapat diketemukan kembali dengan cepat 

dan tepat. Untuk itu informasi yang ada diperpustakaan perlu diproses dengan 

system katalogisasi (cataloging). 

Adapun system katalogisasi yang dikembangkan mengalami berbagai tahapan 

penyeragaman peraturan katalogisasi. perkembangan terakhir yang sampai 

sekarang masing digunakan untuk pedoman katalogisasi secara internasional 

adalah : Anglo American Cataloguing Ruler 2 : Revised ( 1988 )/ AACR2R. 
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Sedangkan perpustakaan mempunyai bentuk fisik catalog yang bermacam-

macam: 1). Katalog Kartu (Card Catalog) ukuran 7,5cm x 12,5 cm ; 2). 

Katalog Berkas (Sheaf Catalog) ukuran 10 cm x 20 cm. ; 3). Katalog Cetak 

atau Katalog Buku (Printed Catalog) ; 4). Katalog OPAC (Online Public 

AccessCatalog). Sedangkan untuk jenis catalog perpustakaan ada beberapa 

jenis : 1). Katalog Shelflist ; 2) Katalog Pengarang ; 3) Katalog Judul ; dan 4). 

Katalog Subyek. 

b. Klasifikasi 

Koleksi perpustakaan akan tampak rapi dan mudah diketemukan apabila 

dikelompokkan menurut sistem tertentu, pengelompokan dapat berdasarkan 

pada jenis, ukuran (tinggi, pendek, besar, dan kecil), warna, abjad judul, abjad 

pengarang (klasifikasi artificial) dan bisa juga menggunakan sistem 

pengelompokan berdasarkan subyek ( klasifikasi fundamental). Sebagian 

besar perpustakaan dalam mengelompokkan bahan pustakanya menggunakan 

system klasifikasi fundamental, dimana dengan istem ini koleksi akan 

mengelompok sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan, dan dengan system 

ini akan memudahkan penemuan kembali bahan pustaka yang dibutuhkan. 

Adapun system klasifikasi yang digunakan oleh perpustakaan pada umumnya 

adalah DDC (Dewey Decimal Classification) dan UDC (Universal Decimal 

Classification). 
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1.DDC ( Dewey Decimal Classification ) 

DDC mencakup keseluruhan ilmu pengetahuan yang dibuat dalam susunan yang 

sistematis dan teratur. Pembagian ilmu pengetahuan dimulai dari yang bersifat 

umum ke yang bersifat khusus, dengan demikian DDC pembagiannya terdiri dari 

10 kelas utama, 100 divisi, 1000 seksi, dan 10.000 sub seksi. 

Berikut pembagian subyek dalam system DDC : 

000 = Karya Umum 

100 = Filsafat 

200 = Agama 

300 = Ilmu Sosial 

400 = Bahasa 

500 = Ilmu Murni 

600 = Ilmu Terapan 

700 = Seni dan Olah Raga 

800 = Kesusasteraan 

900 = Sejarah dan Geografi 

 

2.UDC (Universal Decimal Classification) 

Sistem ini meerupakan penyederhanaan dan perluasan system DDC. Sistem ini 

juga mencakup semua cabang ilmu pengetahuan yang dibagi menjadi sepuluh 

cabang. Berikut pembagian cabang dalam UDC : 

0 = Karya Umum 

1 = Filsafat, metafisika, logika 
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2 = Agama 

3 = Ilmu Sosial 

4 = Bahasa/Filologi 

5 = Ilmu Murni 

6 = Ilmu Terapan 

7 = Seni , Olah Raga dan arsitektur 

8 = Kesusasteraan 

9 = Sejarah , Geografi, dan biografi 

Selain pembagian cabang ini, system UDC masih dibantu dengan symbol-simbol 

pembantu mislanya : + , : , =, (0…). 

a. Kelengkapan Fisik Buku 

Bahan pustaka yang telah melalui proses invertarisasi, katalogisasi dan klasifikasi, 

langkah selanjutnya perlu dibuatkan perlengkapan fisik buku, hal ini dimaksudkan 

agar bahan pustaka yang disajikan dapat ditata di rak sedemikian rupa, sehingga 

dapat dimanfaatkan dengan mudah dan baik. Adapun jenis perlengkapan fisik 

buku antara lain : 1). Label Buku , ditempel di punggung buku bagian bawah, 

dengan ukuran 3 cm x 4 cm ; 2). Lembar Tanggal Kembali (date due slip), 

ditempel pada halaman terakhir ; 3). Kartu Buku, diletakkan pada halaman 

terakhir atau bagian dalam sampul buku ; 4). Kantong Kartu Buku, ditempel 

dibagian akhir halaman buku untuk menempatkan kartu buku. 
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2.6 Landasan Perlunya Perpustakaaan 

Landasan perlunya perpustakaan mengacu kepada : 

 Undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan dalam pasal 1 

disebutkan bahwa perpustakaan sebagai institusi, pengelolaan koleksi karya 

tulis, karya cetak atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang 

baku, guna untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, 

informasi dan rekreasi para pemustaka. 

 Undang-undang Nomor 4  Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan 

Karya Rekam. 

 Undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan dalam bab 3 pasal 

11 tentang Standar Nasional Perpustakaan. 

 Undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan dalam bab 7 pasal 

20 poin C tentang Perpustakaan Sekolah. 

 Undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan dalam bab 6 pasal 

15 tentang Pembentukan, Penyelenggaraan, serta Pengelolaan dan 

Pengembangan Perpustakaan. 
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2.7 Kerangka Berfikir 

Perpustakaan sebagai lembaga pendidikan dan penyedia informasi harus 

didukung dengan manajemen yang memadai, sehingga seluruh akivitas lembaga 

akan mengarah pada upaya  tujuan yang telah dicanangkan. 

Dalam pemanfaatan perpustakaan, apabila semakin banyak pengunjung 

yang memanfaatkan perpustakaan maka semakin berkualitas perpustakaan 

tersebut. Pengelolaan perpustakaan yang baik adalah awal dari keberhasilan 

pelaksanaan perpustakaan sehingga dalam melaksanakan manajemen 

perpustakaan harus dilakukan secara maksimal karena untuk hasil yang 

diharapkan dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan manajemen 

perpustakaan dilaksanakan dengan baik agar masyarakat dapat maksimal 

memaanfaatkan perpustakaan. Tujuan utama dari perpustakaan adalah melayani 

masyarakat dalam pencarian informasi dan bahan pustaka yang ada di 

perpustakaan. 

Dari berbagai sudut pemikiran diatas, perpustakaan SMAN 8 Semarang 

berupaya melakukan terobosan dan revitalisasi peran dan fungsi perpustakaan 

sekolah untuk mendukung program dan visi dan misi sekolah. Berbagai program 

dan terobosan yang direncanakan, diharapkan dapat memberi ruang yang lebih 

besar agar perpustakaan sekolah sebagai center of knowledge dapat terealisasi 

secara optimal.  

Sebagai salah satu media pencari informasi, perpustakaan juga harus 

mengambangkan diri sesuai dengan teknologi yang berkembang saat ini. Oleh 

karena itu perpustakan membentuk perpustakaan online agar  pemustaka menjadi 



65 
 

 
 

lebih mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Perpustakaan online harus 

sesuai konsep managemen perpustakaan dengan sistem online sesuai dengan 

kebutuhan pemustaka agar tujuan utama dari perpustakaan dapat terlayani. Untuk 

itu, agar perpustakaan online menjadi lebih baik dalam managemen maka, 

diperlukan adanya evaluasi perpustakaan. Evaluasi yang digunakan dalam 

perpustakaan online ini berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, 

dan evaluasi.  

Pada bagian perencanaan perpustakaan online indikator yang ingin dicapai 

yaitu : 1) Siapa pencetus gagasan perpustakaan online. 2) Kapan diberlakukannya 

perpustakaan online. 3) Apa dasar pelaksanaan perpustakaan online. 4) Tujuan 

dari perpustakaan online. 5). kendala apa yang terjadi pada perencanaan 

perpustakaan online. 

Pada bagian pelaksanaan perpustakaan online indikator yang ingin dicapai 

yaitu : 1) Bagaimana proses pelaksanaan perpustakaan online. 2) Hal-hal apa saja 

yang diperlukan perpustakaan online. 3) Fasilitas apa saja yang dimiliki 

perpustakaan online di SMA N 8 Semarang. 4) Bagaimana prosedur peminjaman 

pada perpustakaan online di SMA N 8 Semarang. 5) Apa saja yang menjadi 

kendala pelaksanaan perpustakaan online. 

Pada bagian pengawasan dan evaluasi indikator yang ingin dicapai yaitu : 

1) Bagaimana pengawasan perpustakaan online. 2) bagaimana pendanaan 

perpustakaan online. 3) bagaimana ketercapaian tujuan utama perpustakaan 

online. 4) apa saja hal-hal yang perlu diperhatikam dalam perpustakaan online. 5) 

bagaimana harapan kedepan terhadapperpustakaan online. 
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Undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan dalam pasal 1 

disebutkan bahwa perpustakaan sebagai institusi, pengelolaan koleksi karya tulis, 

karya cetak atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku, guna 

untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan 

rekreasi para pemustaka. Dalam hal ini sekolah SMA N 8 Semarang mendirikan 

perpustakaan guna memenuhi pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi 

rekreasi bagi serta fasilitas sekolah yang harus dimanfaatkan.  

Undang-undang Nomor 4  Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak 

dan Karya Rekam. Bab 1 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi  Karya cetak adalah semua 

jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan atau artistik yang dicetak dan 

digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur, dan sejenis nya 

yang diperuntukkan bagi umum. Dalam hal ini perpustakaan SMA N 8 semarang 

meminjamkan karya cetak misalnya buku paket yang diperuntukan bagi siswa. 

Kemudian pasal 2, Karyarekam adalah semua jenis rekaman dari setiap karya 

intelektual dan atauartistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, 

piringan, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang 

diperuntukkan bagi umum. Dalam hal ini perpustakaan SMA N 8 Semarang 

mengembangkan perpustakaan biasa menjadi perpustakaan online dengan 

perkembangan teknologi yang diperuntukan bagi siswa. 

Undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan dalam bab 7 

pasal 20 poin C tentang Perpustakaan Sekolah. Dalam hal ini SMA N 8 Semarang 

mempunyai syarat untuk mendirikan  perpustakaan sekolah  yang bisa 
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dimanfaatkan oleh guru, siswa maupun umum yang ingin mencari informasi yang 

dibutuhkan. 

Undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan dalam bab 6 

pasal 15 tentang Pembentukan, Penyelenggaraan, serta Pengelolaan dan 

Pengembangan Perpustakaan. SMA N 8 Semarang memiliki fasilitas sarana dan 

prasarana dalam pembentukan, penyelenggaraan serta pengelolaan dan 

pengembangan perpustakaan hal ini SMA N 8 Semarang memiliki program 

perpustakaan online dalam mengembangkan perpustakaan sekolah. 
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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, 

yaitu pada penelitian ini peneliti mengumpulkan informasi mengenai status suatu 

gejala yang ada, yaitu suatu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat 

penelitian dilakukan. Selain itu dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif 

supaya bisa memahami situasi secara mendalam, menemukan pola, hipotesis serta 

teori mengenai Perpustakaan online di SMA N 8 Semarang. 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMP N SMA N 8 Semarang. Penelitian ini 

dilaksanakan kurang lebih selama 1 bulan, yaitu antara bulan juli hingga 

agustus2013. Penelitian ini diawali dengan melakukan pra survey untuk 

mengetahui jumlah guru dan siswa SMA N 8 Semarangdan pengamatan mengenai 

jenis sumber-sumber belajar yang dipakai dalam proses pembelajaran serta  di 

akhiri dengan pengumpulan data penelitian. 

 

3.2 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian adalah suatu titik tolak pemikiran yang akan 

membantu pelaksanaan kegiatan lebih efektif dan bagaimana cara untuk 
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merancang yang berguna untuk penelitian, kemudian untuk dianalisis dan mencari 

perannya. Sehingga dapat digunakan sebagai simpulan yang diharapkan. 

Rancangan penelitian ini menggunakan metode deskriptif  yang bertujuan 

untuk melukiskan atau mendeskripsikan suatu kondisi atau variabel situasi 

sebagaimana adanya. Secara harfiah metode deskriptif adalah metode penelitian 

untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian sehingga metode ini 

berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka. 

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara 

sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi daerah 

tertentu. Penggunaan metode penelitian dengan pendekatan metode ini 

disesuaikan dengan tujuan pokok yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

tentang bagaimana jenis sumber belajar yang dipakai dalam pembelajaran, upaya 

guru memaksimalkan sumber belajar, serta bagaimana keefektifan pemanfaatan 

sumber belajar dalam pembelajaran. 

  

3.3  Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa di SMA N 8 Semarang 

dengan rincian terdapat pada lampiran 8, dan kelas XI SMA N 8 Semarangtahun 

ajaran 2013/2014 yang berjumlah 216 siswa. Secara rinci jumlah populasi dalam 

penelitian ini dapat disajikan pada tabel berikut: 
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Tabel 3.1 Daftar populasi jumlah Siswa kelas VIII 

Kelas Jumlah 

VIII A 

VIII B 

VIII C 

VIII D 

VIII E 

VIII F 

VIII G 

32 Siswa 

32 Siswa 

30 Siswa 

32 Siswa 

30 Siswa 

30 Siswa 

30 Siswa 

Jumlah 216 Siswa 

 

3.3.2 Sampel dan Teknik Sampling 

Penelitian dilakukan di SMA N 8 Semarang tahun ajaran 2013/2014. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik proporsionalrandom sampling. 

Teknik sampling ini mengidentifikasi kelas setelah menentukan jumlah sampel 

secara proporsional/seimbang sehingga setiap kelas terwakili secara proporsional 

dalam sampel. Jumlah sampel diambil sebanyak 1 kelas dengan rincian terdapat 

pada lampiran 8.  

Sedangkan dari jumlah populasi siswa kelas XII di SMA N 8 Semarang. 

tahun ajaran 2013/2014 yang berjumlah 216 siswa. Peneliti mengambil dengan 

menggunakan teknik proporsionalrandom sampling. Sehingga dengan cara 

menentukan jumlah siswa tiap kelas sebanyak 2 siswa, sehingga diperoleh jumlah 
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sampel siswa sebanyak 7 kelas X 2 Siswa = 14 Siswa, ditambah dengan 2 Guru, 

Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini diambil sebanyak 16 responden. 

 

3.4. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian pada penelitian ini adalah peneliti sendiri. Humans 

as primary data-gathering instrumens (manusia atau peneliti sendiri sebagai 

instrumen pengumpul data primer). Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif sehingga penelitinya yang langsung terlibat dalam penelitian, dan hal itu 

berarti penelitilah yang menjadi instrumen dalam penelitian. 

 

3.5. Sampel Sumber Data 

Untuk memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya, peneliti 

mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan 

menggunakan teknik sampling “bola salju” (snowball sampling technique) yang 

merupakan salah satu ciri dari teknik pengambilan sampel secara bertujuan 

(purposive sampling). Purposive sampling didasarkan  pada suatu pertimbangan 

yang dibuat oleh peneliti berdasarkan ciri, sifat-sifat atau karakteristik yang sudah 

diketahui sebelumnya. Karakteristik-karakteristik khusus yang harus dimiliki oleh 

setiap informan atau subyek penelitian adalah terkait dengan fokus penelitian atau 

rumusan masalah yang ada. 
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3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data 

primer dalam penelitian ini adalah berupa wawancara. Sedangkan data sekunder 

adalah data yang diperoleh dari sumber lain yaitu dari data laporan yang pernah 

ada sebelumnya, dari surat kabar, internet, buku literatur atau dari data dari Badan 

Pengamat Statistik yang berkenaan dengan judul penelitian. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.6.1. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal–hal dari responden yang 

lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Teknik pengumpulan 

data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self report, atau 

setidak–tidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi. Wawancara ini akan 

dilakukan terhadap waka kurikulum, koordinator perpustakaan, dan karyawan 

perpustakaan di SMA N 8 Semarang. 

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa anggapan yang perlu 

dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode wawancara dan kuesioner 

adalah sebagai berikut: 

a. Bahwa subyek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri 

b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan 

dapat dipercaya 
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c. Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti. 

Dalam wawancara ini akan dituntut melakukan banyak pelacakan guna 

mendapatkan data yang lebih dalam, utuh dan rinci. Sehingga dalam wawancara 

ini peneliti hanya memuat pertanyaan-pertanyaan pokok yang berbentuk 

pertanyaan terbuka maupun pertanyaan tertutup.  

3.6.2. Dokumentasi 

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non-insani. 

Sumber tersebut terdiri dari dokumen atau rekaman. Senada dengan hal tersebut 

Guba dan Lincoln (dalam Moleong, 2000:161) yang membedakan antara rekaman 

dan dokumen. Rekaman adalah setiap tulisan atau pernyataan yang dipersiapkan 

oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan membuktikan adanya suatu 

peristiwa atau untuk memenuhi accounting. Sedangkan dokumen digunakan 

untuk acuan selain bahan atau rekaman yang tidak dipersiapkan secara khusus 

untuk tujuan tertentu seperti surat-surat, buku harian, foto-foto, naskah pidato dan 

buku pedoman pendidikan. 

3.6.3. Observasi Lapangan 

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu  

proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis 

dan psikhologis. Dua diantara terpenting adalah proses–proses pengamatan dan 

ingatan. Observasi dapat dilakukan secara partisipatif atau non-partisipatif. 

Artinya peneliti dapat ikut atau tidak ikut terlibat secara langsung dalam berbagai 

kegiatan yang ada. Peneliti dapat melakukan pengamatan secara pasif.  
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3.6.4. Triangulasi  

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang 

telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, dalam 

hal ini peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu 

mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan 

berbagai sumber data. 

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik 

dan triangulasi sumber. Triangulasi Teknik berarti peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data yang berbeda–beda untuk mendapatkan data dari sumber yang 

sama. Peneliti menggunakan observasi partisipasif, wawancara, dan dokumentasi 

untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti untuk 

mendapatkan data dari sumber yang berbeda dengan teknik yang sama. 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data 

 

 

 

Gambar 4. Triangulasi Sumber Pengumpulan Data 

Observasi 
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3.7. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan–bahan lain 

sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang 

lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya 

kedalam unit–unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana 

yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat 

diinformasikan kepada orang lain. 

 

3.8.  Rencana Pengujian keabsahan Data 

Triangulasi adalah salah satu cara untuk memperoleh data yang benar–

benar absah dengan menggunakan metode ganda. Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan suatu yang lain diluar 

data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau perbandingan data. Seperti yang 

telah dijabarkan didepan bahwa bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan 

triangulasi, dalam hal ini peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji 

kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik 

pengumpulan data dan berbagai sumber data. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan triangulasi sumber pengumpulan data dan triangulasi teknik 

pengumpulan data.  
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian yang telah 

dilakukan peneliti selama bulan  Juli sampai Agustus, tepatnya prapenelitian pada 

tanggal 31Juli 2013 sampai 22Agustus 2013 dan penelitiannya dilaksanakan 

antara tanggal 20Agustus sampai 22Agustus 2013. Hasil penelitian ditulis 

berdasarkan tahap–tahap prosedur penelitian. 

Struktur organisasi perpustakaan di SMA N 8 Semarang diketuai oleh 

kepala sekolah yaitu bapak Drs. Hartoyo M.Ed yang bertindak sebagai pengawas 

perpustakaan. Kemudian sebagai koordinator perpustakaan yaitu bapak Drs. 

Tjatoer Hardjanto, M.Pd. Bagian layanan teknis  perpustakaan yaitu ibu Sri 

Sumiyati, S.S dan bapak Suparman H.S. bagian layanan pembaca yaitu bapak 

Puryanto, S.Pd dan bapak Maryadi. 

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi yang 

didasarkan pada kisi-kisi instrumen. Wawancara dilaksanakan pada tiga informan 

yang berbeda, yaitu waka kurikulum SMA N 8 Semarang, Bapak Dwi Hardiko, S. 

Pd, wawancara terhadap guru penjaga perpustakaan yaitu Ibu Sri Sumiyati, S.S, 

Drs. Tjatoer Hardjanto, M.Pd sebagai koordinator perpustakaan dan siswa yang 

paling sering mengunjungi perpustakaan. 
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Wawancara dilakukan dalam satu minggu dan kekurangan informasi 

lainnya dilaksanakan sesuai waktu yang dibutuhkan melalui pesan singkat dan 

pesawat telepon. Kemudian dalam wawancara tersebut langsung mengadakan 

observasi, serta dokumentasi. Hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi 

kemudian diolah dengan menganalisis satu persatu dari jawaban masing–masing 

informan. 

 

4.1.1. Sejarah Berdirinya SMA N 8 Semarang 

SMA Negeri 8 Semarang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Pendidikan Republik Indonesia Nomor : 0188/0/1070 pada tanggal 3 September 

1979 dengan Nomor Induk Sekolah 530, Nomor Statistik Sekolah (NSS) 

301036301008 SMA Negeri 8 Semarang yang berlokasi di Karanganyar 

Kecamatan Tugu Semarang. 

Dari masa tahun pelajaran 1979/1980 sampai dengan tahun pelajaran 

2009/2010 jumlah siswa SMA Negeri 8 Semarang terus mengalami peningkatan, 

data terakhir pada tahun 2009/2010 siswa SMA Negeri 8 Semarang seluruhnya 

berjumlah 957 siswa. 

Dalam sejarah perkembangan sejak berdirinya sampai sekarang ini tahun 

pelajaran 2009/2010 (30 tahun) tercatat sudah 11 kali periode pergantian 

kepemimpinan sekolah. 
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Tabel 4.1 Periode Kepemimpinan Sma Negeri 8 Semarang  

Periode Tahun Pelajaran Kepala Sekolah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1979 – 1980 

1980 – 1981 

1981 – 1989 

1989 – 1991 

1991 – 1995 

1995 – 1999 

1999 – 2001 

2001 – 2004 

2004 – 2005 

2005 – 2009 

2009 – sekarang 

Bp. Widiatmoko, BSc 

Bp. Widayat Soekamto, BA 

Bp. Soeramto, BA 

Bp. Drs. Samekto 

Bp. Drs. Soewarno 

Bp. Drs. H. Sudibyo AP 

Bp. Drs. Sri Handoyo 

Bp. Drs. Widodo 

Bp. Drs. Totok Widyanto 

Ibu Hj. Kastri Wahyuni, S.pd, MM 

Bp. Drs. Haryoto, M.Ed 

 

 

4.1.2. Perpustakaan OnlineSMA Negeri 8 Semarang 

Perpustakaan online SMA N 8 Semarang disebut dengan “Sipusta” yang 

mempunyai arti situs perpustakaan. Untuk akses layanan perpustakaan online 

SMA N 8 Semarang bisa mengunjungi situs http://sipusta.sman8-smg.sch.id/untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 

Perpustakaan SMAN 8 Semarang adalah perpustakaan yang tergabung 

pada sekolah, dikelola sepenuhnya oleh sekolah dengan tujuan usaha membantu 

sekolah untuk mencapai tujuan khusus sekolah dan tujuan pendidikan pada 

umumnya. Adapun Visi Perpustakaan SMA N 8 Semarang adalah sebagai Pusat 

rujukan dan informasi ilmiah khususnya untuk siswa dan siswi SMA N 8 

Semarang. 

Adapun Misi Perpustakaan SMA N 8 Semarang adalah sebagai berikut, 1) 

Memberikan layanan peminjaman, layanan referensi, serta jasa layanan 

penulusuran informasi dengan bantuan teknologi informasi kepada seluruh 

http://sipusta.sman8-smg.sch.id/
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anggota perpustakaan SMA N 8 Semarang dengan menekankan pada prinsip 

kemudahan prosedur serta keterbaruaan informasi; 2) Mengembangkan koleksi 

perpustakaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 3) 

Melaksanakan sistem pengembangan perpustakaan;4) Melaksanakan kerja sama 

dengan perpustakaan atau instansi lain.  

Dari berbagai sudut pemikiran didepan, perpustakaan SMAN 8 Semarang 

berupaya melakukan terobosan dan revitalisasi peran dan fungsi perpustakaan 

sekolah untuk mendukung program dan visi dan misi sekolah. Berbagai program 

dan terobosan yang direncanakan, diharapkan dapat memberi ruang yang lebih 

besar agar perpustakaan sekolah sebagai center of knowledge dapat terealisasi 

secara optimal.  

 

4.1.3. Perencanaan dan Pelaksanaan Perpustakaan Online SMA N 8 

Semarang 

Awal dari perencanaan Perpustakaan online adalah ide dari kepala sekolah 

SMA N 8 Semarang yang saat itu terinspirasi dari teknologi internet yang saat itu 

sedang menjamur. Belau menginginkan perpustakaan SMA N 8 Semarang agar 

bisa bersaing dengan SMA lain di kota Semarang. Kemudian Beliu menemui tim 

IT dari Jogyakarta untuk membuatkan program untuk perpustakaan agar bisa 

terhubung dengan internet. Kemudian dari tim IT tersebut bersedia membuatkan 

program perpustakaan online yang diberi nama SIPUSTA. 

Pelaksanaan perpustakaan online ini dimulai pada pertengahan tahun 2011 

yaitu antara bulan juli tahun 2011 pelaksanaan perpustakaan online ini didasari 
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dari kepala sekolah. Pihak sekolah hanya menjalankan dari program perpustakaan 

online sedangkan yang membuat program perpustakaan online sendiri adalah tim 

IT dari jogyakarta. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Sri Sumiyati, S.S sebagai 

petugas perpustakaan sekaligus yang mengelola perpustakaan online sebagai 

berikut : 

“Perpustakaan ini pada awalnya itu ide dari kepala sekolah, saat itu sedang 

musimnya teknologi internet, lalu kepala sekolah mengundang tim IT dari 

jogyakarta, kemudian tim tersebut membuatkan kami program 

perpustakaan ini. Kami hanya sebagai petugas yang menjalankan 

perpustakaan ini sedangkan basis data atau servernya tetap dipegang oleh 

tim IT tersebut..” 

 

Begitu pula yang dikatakan oleh bapak wakasek pak Dwi Hardiko sebagai 

berikut : 

“kepala sekolah yang mempunyai ide awal untuk membuat program 

perpustakaan online, kemudian beliu mengundang dan bekerja sama 

dengan tim IT dari Jogyakarta” 

 

Pelaksanaan perpustakaan online yang dilakukan oleh SMA N 8 Semarang 

adalah siswa dapat mencari buku yang dibutuhkan melalui situs 

“http://sipusta.sman8-smg.sch.id/” dengan mengetik judul buku yang dibutuhkan, 

maka jika judul buku muncul berarti buku yang dibutuhkan ada di perpustakaan 

SMA N 8 Semarang. sedangkan untuk e-book itu tidak tersedia pada program 

perpustakaan online karena programnya yang belum memadai bagi siswa untuk 

mengunduh e-book dari perpustakaan onlinenya. 

Untuk proses peminjaman buku di perpustakaan onlineSMA N 8 

Semarang masih dilakukan secara manual, tidak menggunakan sistem online 

artinya jika buku yang dibutuhkan siswa sudah ada di sistem data perpustakaan 

online kemudian siswa ingin meminjam buku maka siswa harus datang langsung 

http://sipusta.sman8-smg.sch.id/
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ke perpustakaan SMA N 8 Semarang untuk didata secara manual oleh petugas 

perpustakaan. Tidak diberlakukannya sistem online pada peminjaman buku 

dikarenakan terbatasnya tenaga ahli yang menguasai IT. Selain terbatasnya tenaga 

ahli pada bidang IT fasilitas yang mendukung perpustakaan online juga masih 

kurang sesuai dengan kebutuhan sekolah sesuai yang dikatakan  Bapak  Tjatoer 

Harjanto sebagai koordinator perpustakaan online atau sipusta sebagai berikut :  

“Yang menjadi kendala perpustakaan online masih cukup banyak,  

contohnya seperti kurangnya tenaga ahli, kecilnya jaringan internet, dan 

terbatasnya komputer yang digunakan sebagai operasional” 

 

Sepakat dengan pendapat bapak Tjatoer Harjanto, ibu Sri sumiyati juga 

mengatakan hal yang sebagai berikut : 

“perpustakaan online memang masih banyak kelemahannya kurangnya 

komputer sebagai operasional, tenaga ahli yang memadai dan jaringan 

internetnya yang lemot.” 

 

Begitu juga menurut Arifah Q. Sebagai siswa dia mengatakan sebagai 

berikut : 

“jaringan internetnya kadang cepat kadang lambat untuk masuk ke 

sipustanya, jadi saya jarang mengunjungi sipusta atau perpustakaan 

online.” 

 

Sama seperti program sekolah yang lain, perpustakaan online di SMA N 8 

Semarang juga membutuhkan biaya agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar. 

Pembiayaan yang dikeluarkan untuk perpustakaan online SMA N 8 Semarang 

dilakukan pada saat awal pemasangan sistem perpustakaan online dengan 

mendatangkan tim IT dari Jogyakarta. Selain itu, pembiayaan lain yang 

dikeluarkan yaitu untuk pembiayaan perawatan buku, pembelian fasilitas 

pendukung perpustakaan, alat tulis, dan pembiayaan yang bersifat mendadak. 
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Biaya yang dikeluarkan tersebut telah disediakan oleh pihak sekolah dan diatur 

dengan sebaik-baiknya oleh pengurus perpustakaan agar pembiayaannya tepat 

sasaran. 

 

4.1.4 Pengawasan dan Evaluasi Perpustakaan Online di SMA N 8 Semarang 

Pengawasan perpustakaan onlineSMA N 8 Semarang dilakukan oleh ketua 

koordinator perpustkaan yaitu Bapak Tjatur Harjanto yang kemudian dilaporkan 

kepada kepala sekolah dalam bentuk laporan–laporan yang diakumulasikan 

selama 1 tahun. Sedangkan untuk bagian pengwasan dan pelaksana sehari–hari  

perpustakaan online dilakukan oleh Ibu Sri Sumiyati, S. S dan dibantu oleh Bapak 

Suparman Hs, Puryanto, S. Pd dan Maryadi. 

Pengawasan perpustakaan online berada pada ruang perpustakaan yang 

terletak di lantai 2 sekolah SMA N 8 Semarang. dengan menggunakan 1 komputer 

untuk mengakses data perpustakaan online yang dipegang oleh ibu Sri Sumiyati, 

S. S dan untuk siswa menggunakan 4 komputer yang bisa digunakan untuk online 

di ruang perpustakaan. 

Perpustakaan online merupakan progam yang dibuat oleh tim IT dari 

Jogyakarta dengan basis dan server datanya dipegang oleh tim IT . Sedangkan 

sekolah hanya diberi username dan password sebagai admin. Oleh karena itu, 

pengurus perpustakaan online Ibu Sri Sumiyati, S.S merasa kesulitan dalam 

mengelolah perpustakaan online. Sesuai yang dikatakan Ibu Sri Sumiyati, S.S 

sebagai berikut : 

“sekolah itu cuma dikasih username dan passwordnya aja untuk mengelola 

program perpustakaan online ini, makanya saya merasa kesulitan jika ada 
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memasukan data yang dibutuhkan seperti, mengunggah gambar, grafik dll. 

Bahkan untuk mengunggah e-book saja gag ada programnya.” 

 

Bapak Tjatur Hardjanto sebagai koordinator perpustakaan SMA N 

Semarang juga sependapat dengan ibu Sri Sumiyati, sebagai beriku : 

“Kita merasa kesulitan untuk mengelolah perpustakaan online ini, soalnya 

kita tidak punya kuasa dalam program ini, server dan basis datanya 

dipegang oleh tim IT.” 

 

Kekurangan pada fitur perpustakaan online juga menjadi kendala pada 

program misalnya saja tidak ada fasilitas untuk mengunggah e-book dan grafik. 

Petugas perpustakaan hanya diberi modul atau pedoman oleh tim IT dalam 

mengelola perpustakaan online.  

Pengurus perpustakaan merasa kesulitan untuk mengelola perpustakaan 

online jika yang diberikan dari tim IT jogyakarta hanya modul atau pedoman 

seperti itu, apalagi hanya sekali saja diberikan pelatihan kepada pengurus dan 

untuk selanjutnya hanya dipelajari oleh pengurus. Ditambah lagi hanya ibu Sri 

Sumiyati yang mengetahui tentang teknologi internet. 

Menurut Ibu Sri Sumiyati, S.S program sipusta ini mengalami banyak 

ketidaksesuaian dengan harapan yang dibutuhkan oleh sekolah misalnya jika ada 

gangguan dari server maka pihak pengurus perpustakaan online tidak banyak yang 

bisa dilakukan kecuali menghubungi server dan menunggu hingga programnya 

bisa berjalan kembali. Apalagi jika program tersebut diperbarui maka pengurus 

tidak bisa masuk ke situs sebagai admin dan harus membayar untuk membeli 

username dan password untuk bisa mengelola perpustakaan online. 

Siswa di SMA N 8 Semarang juga kurang memanfaatkan fasilitas  

Perpustakaan online atau sipusta dan siswa kebanyakan kurah memahami tentang 
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pengertian perpustakaan online. Sesuai yang dikatakan Ibu Sri Sumiyati S.S 

sebagai berikut :  

“Siswa disini kurang memanfaatkan sipusta atau perpustakaan online, 

malah kebanyakan kurang paham atau bahkan malah tidak tahu kalau 

SMA N 8 Semarang ini sudah mempunyai perpustakaan online.” 

 

Selain pendapat dari ibu Sri Sumiyati juga dikuatkan oleh pernyataan dari 

bapak Tjatur, yaitu sebagai berikut : 

“Perpustakaan online sudah dibuatkan oleh pihak sekolah, tetapi siswa 

disini malas mengunjungi sipusta, malah kebanyakan main facebook 

ketika sedang di perpustakaan.” 

 

Seorang siswa bernama Aisyah Ayu Nur Aini juga mengatakan hal yang 

sama dengan pendapat dari ibu sri sumiyati dan bapak tjatur, sebagai berikut : 

“Banyak siswa yang mengabaikan perpustakaan online atau sipusta, 

mungkin ada beberapa siswa yang sering mengakses sipusta, paling itu 

hanya ketua kelas atau siswa yang rajin ke perpustakaan.” 

 

Disamping itu semua, segenap pengurus perpustakaan juga tetap optimis 

agar perpustakaan online di SMA N 8 Semarang berjalan sesuai dengan harapan 

dari pengurus serta siswa SMA N 8 semarang juga menjadi antusias terhadap 

perpustakaan online atau sipusta.  

 

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian 

 Pembahasan hasil penelitian ini akan didasarkan dari landasan teori pada 

bab 2, kemudian disajikan dengan fakta yang ada di lapangan. Pembahasan akan 

dijelaskan dari mulai rencana pembuatan perpustakaan online, sampai dengan 

evaluasi perpustakaan online. 
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Analisis dilakukan secara rinci pada masing–masing indikator untuk 

mengetahui bagaimana praktik terbaik dalam pelaksanaan perpustakaan online di 

SMA N 8 Semarang. Peneliti menggunakan metode CIPP (Context, Input, 

Process and Product) dalam melakukan evaluasi perpustakaan di SMA N 8 

Semarang. Model evaluasi CIPP digunakan peneliti karena model evaluasi ini 

lebih komprehensif jika dibandingkan dengan model evaluasi lainnya.  CIPP 

mencakup 4 hal yaitu konteks, masukan, proses dan hasil. Konteks meliputi latar 

belakang Perpustakaan di SMA N 8 Semarang yang mempunyai perpustakaan 

online. Masukan atau inputadalahsarana dan strategi yang diterapkan untuk 

mencapai tujuan perpustakaan online SMA N 8 Semarang. Tujuan dari 

perpustakaan online SMA N 8 Semarang untuk mempermudah siswa untuk 

menggunakan perpustakaan sebagai media informasi. Untuk proses dan hasil akan 

dijelasakan pada bagian pembahasan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi 

perpustakaan online SMA N 8 Semarang. Model CIPP berorientasi pada suatu 

keputusan (a decision oriented evaluation approach structured). Tujuannya 

adalah untuk membantu administrator (kepala sekolah dan guru) didalam 

membuat keputusan. Menurut Stufflebeam, (1993 : 118) dalam Eko Putro 

Widoyoko mengungkapkan bahwa, “ the CIPP approach is based on the view that 

the most important purpose of evaluation is not to prove but improve.” Konsep 

CIPP ditawarkan dengan pandangan bahwa tujuan penting evaluasi adalah bukan 

membuktikan, tetapi untuk memperbaiki. 
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4.2.1Pembahasan Perencanaan dan Pelaksanaan Perpustakaan Online SMA 

N 8 Semarang 

Sebelum membahas tentang perencanaan dan pelaksanaan perpustakaan 

online SMA N 8 Semarang bahwa program perpustakaan online atau sipusta ini 

termasuk dalam  program sekolah yang bertujuan mengangkat nama baik sekolah 

agar bisa sebanding dengan SMA lainnya di kota Semarang yang terlebih dahulu 

lebih maju dalam hal fasilitas dan program sekolah.  

Undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan dalam pasal 1 

disebutkan bahwa perpustakaan sebagai institusi, pengelolaan koleksi karya tulis, 

karya cetak atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku, guna 

untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan 

rekreasi para pemustaka. Dalam hal ini sekolah SMA N 8 Semarang mendirikan 

perpustakaan guna memenuhi pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi 

rekreasi bagi serta fasilitas sekolah yang harus dimanfaatkan.  

Undang-undang Nomor 4  Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak 

dan Karya Rekam. Bab 1 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi  Karya cetak adalah semua 

jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan atau artistik yang dicetak dan 

digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur, dan sejenis nya 

yang diperuntukkan bagi umum. Dalam hal ini perpustakaan SMA N 8 semarang 

meminjamkan karya cetak misalnya buku paket yang diperuntukan bagi siswa. 

Kemudian pasal 2, Karyarekam adalah semua jenis rekaman dari setiap karya 

intelektual dan atauartistik yangdirekam dan digandakan dalam bentuk pita, 

piringan, dan bentuklain sesuai denganperkembangan teknologi yang 
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diperuntukkan bagi umum. Dalam hal ini perpustakaan SMA N 8 Semarang 

mengembangkan perpustakaan biasa menjadi perpustakaan online dengan 

perkembangan teknologi yang diperuntukan bagi siswa. 

Undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan dalam bab 7 

pasal 20 poin C tentang Perpustakaan Sekolah. Dalam hal ini SMA N 8 Semarang 

mempunyai syarat untuk mendirikan  perpustakaan sekolah  yang bisa 

dimanfaatkan oleh guru, siswa maupun umum yang ingin mencari informasi yang 

dibutuhkan. 

Perpustakaan sebagai lembaga pendidikan dan penyedia informasi harus 

didukung dengan manajemen yang memadai, sehingga seluruh akivitas lembaga 

akan mengarah pada upaya  tujuan yang telah dicanangkan. 

Dalam pemanfaatan perpustakaan, apabila semakin banyak pengunjung 

yang memanfaatkan perpustakaan maka semakin berkualitas perpustakaan 

tersebut. Pengelolaan perpustakaan yang baik adalah awal dari keberhasilan 

pelaksanaan perpustakaan sehingga dalam melaksanakan manajemen 

perpustakaan harus dilakukan secara maksimal karena untuk hasil yang 

diharapkan dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan manajemen 

perpustakaan dilaksanakan dengan baik agar masyarakat dapat maksimal 

memaanfaatkan perpustakaan. Tujuan utama dari perpustakaan adalah melayani 

masyarakat dalam pencarian informasi dan bahan pustaka yang ada di 

perpustakaan. 

Dari berbagai sudut pemikiran diatas, perpustakaan SMAN 8 Semarang 

berupaya melakukan terobosan dan revitalisasi peran dan fungsi perpustakaan 
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sekolah untuk mendukung program dan visi dan misi sekolah. Berbagai program 

dan terobosan yang direncanakan, diharapkan dapat memberi ruang yang lebih 

besar agar perpustakaan sekolah sebagai center of knowledge dapat terealisasi 

secara optimal.  

 

Undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan dalam bab 6 pasal 15 

tentang Pembentukan, Penyelenggaraan, serta Pengelolaan dan Pengembangan 

Perpustakaan. SMA N 8 Semarang memiliki fasilitas sarana dan prasarana dalam 

pembentukan, penyelenggaraan serta pengelolaan dan pengembangan perpustakaan hal 

ini SMA N 8 Semarang memiliki program perpustakaan online dalam mengembangkan 

perpustakaan sekolah. 

Menurut Rohanda (2000) dalam pengertiannya yang mutakhir, seperti 

yang tercantum dalam Keputusan Presiden RI nomor 11, disebutkan bahwa 

perpustakaan merupakan salah satu sarana pelestarian bahan pustaka sebagai hasil 

budaya dan mempunyai fungsi sebagai sumber informasi ilmu pengetahuan, 

teknologi dan kebudayaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. 

Sesuai dengan yang dikatakan Rohanda (2000) bahwa Pengertian Perpustakaan 

Sekolah adalah perpustakaan yang berada dalam suatu sekolah yang kedudukan 

dan tanggunng jawabnya kepada kepala sekolah yang melayani sivitas akademka 

sekolah yang bersangkutan. Dalam hal ini, kepala Sekolah SMA Negeri 8 

Semarang bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan perpustakaan 

sekolah. 
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Pengembangan perpustakaan di SMA N 8 Semarang salah satunya yaitu 

dibentuknya perpustakaan online sesuai dengan pengertian perpustakaan digital 

oleh Sismanto (2008) bahwa 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 database dalam format digital dengan cepat, tepat, dan 

akurat. 

 Adapun dalam penelitian tentang Evaluasi perpustakaan online SMA N 8 

Semarang, peneliti menggunakan metode evaluasi CIPP. Dalam hal perencanaan 

tentang perpustakaan online SMA N 8 Semarang pada conteksatau latar belakang 

dari perpustakaan SMA N 8 Semarang yang bertujuan untuk mempermudah siswa 

untuk menggunakan perpustakaan sebagai media informasi. Hal ini dipertegas 

dengan visi dan misi perpustakaan di SMA N 8 Semarang yang telah disebutkan 

di atas. 

Pada analisis Pelaksanaan perpustakaan onlineSMA N 8 Semarang, 

termasuk pada bagian input atau masukan dari metode CIPP. Dalam hal ini, 

perpustakaan online dilakukan dengan otodidak artinya petugas perpustakaan 

hanya mendapatkan perintah dari kepala sekolah untuk mengelola perpustakaan 

online atau sipusta. Yang kemudian kepala sekolah menemui tim IT dari 

jogyakarta untuk membuatkan prorgam perpustakaan online. Dari tim IT petugas 

perpustakaan hanya diberi username dan password untuk mengelola perpustakaan. 

Tidak adanya panduan atau modul  yang jelas dari tim IT sehingga petugas 
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perpustakaan hanya mampu mengelola perpustakaan dengan sesuai panduan yang 

diberikan tanpa bisa melakukan pembaharuan informasi untuk perpustakaan 

online itu sendiri. 

Praktik pelaksanaan perpustakaan online atau sipusta ini hanya bersifat 

mesin pencari buku yang dibutuhkan oleh siswa. Siswa yang akan mencari dan 

peminjam buku menghubungkan jaringan ke internet kemudian masuk ke situs 

http://sipusta.sman8-smg.sch.id/ kemudian pada bagian search siswa dapat 

menuliskan judul buku yang dibutuhkan. Jika buku yang dibutuhkan ada maka 

judul buku akan keluar di layar monitor komputer. Proses peminjman buku 

dilakukan setelah siswa menemukan buku yang berada di katalog perpustakaan. 

Kemudiansiswa menghubungi petugas perpustakaan untuk meminjam buku yang 

dibutuhkan.Untuk pengembalian buku dilakuan sesuai dengan peraturan 

perpustakaan SMA N 8 Semarang.  

 

4.2.2. Pembahasan Pengawasan dan Evaluasi Perpustakaan online di SMA 

N 8 Semarang 

Pengawasan dan evaluasi perpustakaan onlineakan di dasari dari evaluasi 

program. Evaluasi perpustakaan online yang berlangsung tidak mendetail sama 

halnya dalam praktek perpustakaan normal. Evaluasi hanya dijadikan cara untuk 

membuktikan keberhasilan atau kegagalan suatu program. Hal tersebut terlihat 

dari penilaian akhir yang bukan merupakan nilai dalam bentuk angka, namun 

hanya sekedar pengawasan bahwa perpustakaan online yang praktekan oleh SMA 

N 8 Semarangkurang dari kebutuhan sekolah yang diharapkan. Hal ini berkaitan 

http://sipusta.sman8-smg.sch.id/


91 
 

 
 

dengan metode CIPP pada bahasan process atau proses dan product atau hasil dari 

evaluasi perpustakaan online di SMA N 8 Semarang. Berdasarkan analisis peneliti 

proses pelaksanaan dan pengawasan dari perpustakaan online tidak berjalan sesuai 

dengan harapan dengan kebutuhan perpustakaan yang diharapkan oleh SMA N 8 

Semarang. Hal ini dipertegas dengan adanya sistem jaringan internet yang kurang 

memadai, siswa kurang paham dan tidak tahu tentang perpustakaan online karena 

kurangnya informasi bahwa sekolah mereka telah memiliki perpustakaan online. 

Sedangkan pada produk dari program perpustakaan online perlu 

penyesuian dengan kebutuhan sekolah. Pada hal ini, program perpustakaan online 

SMA N 8 Semarang hanya bersifat sebagai pencari buku pada situs 

http://sipusta.sman8-smg.sch.id/, dan tidak ada e-bookyang bisa diunduh untuk 

siswa. 

Pada dasarnya program perpustakaan online yang dilaksanakan oleh SMA 

N 8 Semarang merupakan program pembaharuan dari perpustakaan sekolah yang 

dirancang oleh tim IT dari jogyakarta, maka banyak hal yang tidak ada dalam 

komponen program perpustakaan online SMA N 8 Semarang atau sipustasesuai 

dengan kebutuhan sekolah. Perlu diwaspadai bahwa hanya program pembaharuan 

dari perpustakaan sekolah dan tidak ada pembaharuan dari tim IT maupun pihak 

sekolah yang bisa menjadikan sipusta menjadi lebih terkini dan sesuai dengan 

harapan sekolah yang menjadikan petugas perpustakaan dan siswa kurang 

berminat dalam perpustakaan online. 

  

http://sipusta.sman8-smg.sch.id/
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil simpulan 

antara lain: 

5.1.1. Perencanaan Perpustakaan online SMA N 8 Semarang 

1. Perencanaan awal Perpustakaan online SMA N 8 Semarang yaitu 

berdasarkan ide dari Kepala Sekolah SMA N 8 Semarang. 

2. Kepala sekolah SMA N 8 Semarang mengundang tim IT dari 

jogyakarta untuk membuatkan program perpustakaan online atau 

sipusta. 

 

5.1.2. Pengorganisasian dan Pelaksanaan Perpustakaan online SMA N 8 

Semarang 

1. Pengorganisasian perpustakaan online dilakukan berdasarkan perintah 

kepala sekolah SMA N 8 Semarang.  

2. Pelaksanaan perpustakaan online hanya bertindak sebagai pencari buku 

yang tersedia di perpustakaan SMA N 8 semarang. 

3. Fasilitas yang disediakan program perpustakaan online kurang 

memadai. 
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4. Pelaksanaan perpustakaan online SMA N 8 semarang kurang dari 

kebutuhan sekolah yang diharapkan. 

5.1.3. Pengawasan dan Evaluasi Perpustakaan online SMA N 8 semarang 

1. Pengawasan dilakukan langsung oleh kepala sekolah melalui pengurus 

perpustakaan 

2. Kurangnya pengawasan mutu dan kualitas dari pihak Tim IT 

yogyakarta yang membuat program perpustakaan online atau sipusta. 

3. Kurangnya minat siswa kepada perpustakaan online. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian guna peningkatan dan pengembangan 

perpustakaan online SMA N 8 Semarang, maka  peneliti menyarankan: 

1. Memberikan pengetahuan kepada siswa tentang perpustakaan online 

SMA N 8 Semarang, mengingat minat siswa yang kurang. 

2. Pihak sekolah hendaknya berkomunikasi kepada Tim IT dari 

Jogyakarta yang membuat program perpustakaan online agar apa yang 

dibutuhkan pihak sekolah sesuai dengan harapan. 

 

  



94 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Arikunto,  Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. 

Jakarta: PT. Rineka Cipta. 

Anonim. 2006. School Library Management.  Canada: Saskatchewan school. 

Diunduh tanggal 12 maret 2013 di www.google.com 

Bachtiar S. Bachri. 2010. Meyakinkan Validitas Data melalui Triangulasi pada 

Penelitian Kualitatif. Jurnal Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, 

Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Surabaya. 

Bafadal, Sulistyo. 1992. Pengelolaan perpustakan sekolah. Jakarta:  

Bumi Angkasa. 

Darmono, 2001. Manajemen dan Tata Kerja Perpustakaan Sekolah. Jakarta: 

Grasindo. 

Larasati Milburga, et al. 1991. Membina Perpustakaan Sekolah. 

Yogyakarta: Kanisius 

Moleong, L.J. (Ed.). 1995. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: 

Rosdakarya. 

Moleong, lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:  

PT. Rosdakarya. 

Rachman, Maman. 1999. Strategi dan Langkah-langkah penelitian. Semarang: 

IKIP Semarang Press. 

Rahuningsih. 2007. Pengelolaan Perpustakaan. Yogyakarta: Graha Ilmu. 

Sarwono, Jhonatan. 2006. Metode penelitian Kuantitatif & Kualitatif. Yogyakarta: 

Graha Ilmu 

http://www.google.com/


95 
 

 
 

Soetminah, 1992. Perpustakaan, Kepustakawanan dan Pustakawan. Yogyakarta: 

Kanisius. 

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: 

Alfabeta. 

Sulistyo, Basuki. 1993. Pengantar Ilmu Perpustakaan. Jakarta: Universitas 

Terbuka. 

Syaefudin, Udin. 2006. Perencanaan Pendidikan. Bandung: Remaja Rosda 

Karya. 

Tim Penyusun. 2000. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta: Balai 

Pustaka. 

Widoyoko, Eko Putro. 2010. Evaluasi Program Pembelajaran. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar 

 

 

  



96 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN  



97 
 

 
 

 



98 
 

 
 

 

 

 



99 
 

 
 

 

 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

“EVALUASI PERPUSTAKAAN ONLINE DI SMA N 8 

SEMARANG” 

No. 
Subjek 

Penelitian 
Aspek Indikator Nomor Soal 

1. Karyawan 

Perpustakaan 

Online SMA 

Negeri 8 

Semarang 

Contexs Perencanaan 

perpustakaan online 

SMA N 8 Semarang 

Perencanaan 

awal 
1 

Pencetus 

gagasan sistem 

perpustakaan 

online SMA N 8 

Semarang 

2 

Waktu 

diberlakukannya 

perpustkaan 

online 

3 

Dasar 

pelaksanaan 

perpustakaan 

online 

 

4 

Tujuan 

perpustakaan 

online 

 

5 

Tanggapan 

tentang 

perpustakaan 

6 
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online 

Kendala 

perencanaan 

awal 

 

7 

InputPelaksanaan 

perpustakaan online 

Proses 

pelaksanaan 

perpustakaan 

online 

 

8 

 

  Hal-hal yang 

diperlukan pada 

perpustakaan 

online. 

 

9 

Fasilitas 

perpustakaan 

online 

 

10 

Prosedur 

peminjaman 

pada 

perpustakaan 

online 

11 

Kendala 

pelaksanaan 

perpustakaan 

online 

12 

Procces Pengawasan Pengawasan 13 
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Perpustakaan online mutu 

Pembiayaan 

perpustakaan 

online 

14 

Product Evaluasi 

perpustakaan online 

Evaluasi 

perpustakaan 

online 

15 

Ketercapaian 

tujuan utama 

perpustakaan 

online 

16 

Hal-hal yang 

perlu 

diperhatikan 

dalam 

perpustakaan 

online 

17 

Kesan terhadap 

perpustakaan 

online 

18 

Harapan 

terhadap 

perpustakaan 

online 

19 

2. Siswa SMA 

Negeri 8 

Semarang 

Perencanaan 

perpustakaan online 

Alasan 

diberlakukan 

perpustakaan 

online 

1 

Paham/tidak 

fungsi 2 
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perpustakaan 

online 

Kesan terhadap 

perpustakaan 

online 

3 

Pelaksanaan 

perpustakaan online 

Pelaksanaan 

perpustakaan 

online 

4 

Sudah 

baik/belum 

pelaksanaan 

perpustakaan 

online 

5 

Fasilitas di 

perpustakaan 

online 

6 

Sudah 

baik/belum 

fasilitas di 

perpustakaan 

online 

7 

Kendala 

perpustakaan 

online 

8 

Harapan 

terhadap 

perpustakaan 

online 

9 
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ANGKET KARYAWAN 

“EVALUASI PERPUSTAKAAN ONLINE DI SMA N 8 

SEMARANG” 

 Ditujukan untuk karyawan 

Nama : 

NIP : 

Pertanyaan 

1. Bagaimana perencanaan awal diberlakukannya sistem perpustakaan 

online? 

2. Siapa yang memberikan ide/pencetus gagasan sistem perpustakaan online? 

3. Kapan mulai diberlakukannya sistem perpustakaan online? 

4. Apa yang mendasari pelaksanaan perpustakaan online? 

5. Apa tujuan dari perpustakaan online? 

6. Bagaimana tanggapan dari warga sekolah (siswa, guru) dan masyarakat 

umum? 

7. Apa saja yang menjadi kendala dalam perencanaan awal? 

8. Bagaimana proses pelaksanaannya? 

9. Apa saja yang diperlukan (siapa/apa saja)? 

10. Bagaimana mengenai fasilitas yang ada di perpustakaan online? 

11. Bagaimana prosedur peminjaman pustaka di perpustakaan online? 

12. Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perpustakaan online? 

13. Bagaimana pengawasan mutunya? 

14. Bagaimana mengenai pembiayaan di perpustakaan online? 

15. Bagaimana evaluasinya? Apakah siswa menjadi lebih aktif dalam mencari 

informasi? 

16. Apakah tujuan utama dari perpustakaan online telah tercapai? 

17. Menurut Anda hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam perpustakaan 

online? 

18. Bagaimana kesan Anda terhadap perpustakaan online di SMA N 8 

Semarang? 

19. Bagaimana harapan Anda kedepan terhadap perpustakaan online di SMA 

N 8 Semarang? 
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ANGKET SISWA 

“EVALUASI PERPUSTAKAAN ONLINE DI SMA N 8 

SEMARANG” 

 

Ditujukan untuk siswa 

Nama : 

Kelas : 

 Pertanyaan 

1. Apakah Anda mengetahui alasan diberlakukannya sistem perpustakaan 

online pada perpustakaan di SMA N 8 Semarang? Jika iya, jelaskan secara 

singkat apa yang anda ketahui? 

2. Apakah Anda memahami sepenuhnya fungsi perpustakaaan online di 

SMA N 8 Semarang? Jika iya, apa fungsinya? 

3. Bagaimana kesan Anda terhadap perpustakaan online di SMA N 8 

Semarang? 

4. Bagaimana cara pelaksanaan perpustakaan online di SMA N 8 Semarang? 

Jelaskan secara singkat! 

5. Apakah menurut Anda cara pelaksanaan tersebut sudah baik dan mudah 

dipahami? Jelaskan! 

6. Fasilitas apa saja yang tersedia di perpustakaan online SMA N 8 

Semarang? 

7. Apakah fasilitas tersebut sudah cukup baik dan memadai? Jelaskan! 

8. Apa yang menjadi kendala/hambatan dari perpustakaan online di SMA N 

8 Semarang? 

9. Bagaimana harapan Anda terhadap perpustakaan online di SMA N 8 

Semarang? 
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STRUKTUR ORGANISASI PERPUSTAKAAN 

SMA NEGERI 8 SEMARANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA SEKOLAH 

DRS. HARYOTO, M.Ed 
 

DRS. HARYOTO, M.Ed 

LAYANAN TEKNIS 

SUPARMAN H.S 
SRI SUMIYATI, S.S 

 
 
 

KOORDINATOR 

 

DRS. TJATOER HARDJANTO, M.Pd 
 

 

DRS. TJATOER HARDJANTO, M.Pd 

LAYANAN PEMBACA 

PURYANTO, S.Pd  

MARYADI 
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1. Ketikan alamat Website Perpustakaan SMA N 8 Semarang pada Browser    

www.sipusta.sman8-smg.sch.id 

2. Tampilan awal  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sipusta.sman8-smg.sch.id/
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3. Klik menu login untuk memulai menjalankan Sistem Perpustakaan, setelah 

itu akan tampil seperti gambar di bawah ini dan masukkan username dan 

password pada kolom yang telah disediakan. Jangan lupa pilih tipe 

anggota sebagai administrator, lalu klik tombol “Go” 
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4. Tampilan awal setelah login sebagai Administrator sebagai berikut  
 

 

 

5. Beberapa menu akan muncul pada sebelah kiri.  
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INPUT DATA KOLEKSI BUKU 

 

6. Untuk memulai input data buku klik menu koleksi dan anda bias lanjutkan 

dengan klik sub menu “Tambah Data Bibliografi” lalu akan muncul 

tampilan seperti di bawah ini. 

 

 

 

7. Isikan data pada kolom yang sudah disediakan. Untuk bertanda * wajib 

diisi. 

 

8. Untuk mngambil foto/gambar cover buku anda klik tombol “browse” lalu 

muncul tampilan sebagai berikut 
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9. Pilih gambar yang diperlukan. Lalu klik open. 

10. Setelah data sudah diisikan Anda  klik tombol “Submit” 
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11. Data bibliografi buku yang telah di input akan muncul di data koleksi buku  
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12. Langkah selanjutnya menambah data satuan buku dengan cara klik 

“Detail” dan muncul tampilan seperti di bawah ini 
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13. Klik link “Tambah data satuan” dan muncul tampilan  

 

 

 

14. Setelah data diisi klik tombol “Submit Query” dan data akan masuk pada 

table data satuan buku yang terletak di bawah  “Detail Bibliografi” seperti 

gambar berikut 
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INPUT DATA KENGGOTAAN 

 

15. Untuk memulai input data keanggotaan anda bisa klik menu Keanggotaan 

lalu muncul sub menu dan klik sub menu “Tambah Anggota” dan muncul 

tampilan berikut 

 

 

 



125 
 

 
 

 

 

16. Setelah data diisi klik tombol “Submit Query” 

 

PEMINJAMAN  

 

17. Untuk memulai peminjaman anda klik menu “Peminjaman” lalu klik sub 

menu “Tambah Peminjaman” 

 

 

18. Klik “Submit Query” dan muncul tampilan berikut 
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19. Pengembalian identik dengan langkah 17 dan 18 

 

LAPORAN 

 

20. Klik menu laporan lalu klik sub menu yang anda inginkan untuk melihat 

laporan. 
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DOKUMENTASI 
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