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Ya Allah ... 
Sepercik ilmu telah Engkau karuniakan kepadaku hanya untuk mengetahui sebagian kecil dari yang 
Engkau berikan. Muliakanlah ya Allah ... Sesungguhnya setelah ada kesukaran akan ada 
kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan maka bersegeralah untuk mengerjakan 
urusan yang lain dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 
berharap. 

(QS. Al-Insyirah: 6-8) 
Ya Allah ... 
Aku hanya mampu bersyukur, tafakur dan bersujud kepada-Mu 
Semoga hari esok yang membentang di hadapanku tetap bersama ridha-Mu 
Alhamdulillah ... 
Akhir sebuah perjalanan berhasil kutempuh 
Walau harus melalui lembah dan bukit berbatu 
Yang terkadang membuatku tersandung dan jatuh 

 
Mamak , ayah…terimalah karya anakmu ini 
Setiap waktu aku merasa mamak dan ayah ada disampingku, tapi itu hanyalah perasaanku saja. 
Mamak ayah aku rindu pada kalian, aku rindu mendengar suara dan memeluk secara dekat. 
Meskipun kini kalian telah tiada, namun bagiku kalian akan selalu ada. Pusaralah yang selalu ku 
jadikan tempat pelepas rinduku pada mamak dan ayah.  
 
Mamak, ayah… 
Meskipun kini kalian jauh disana, aku yakin kalian sedang bahagia 
Karena kak asmawiyah, kak hanisah, abang hamzirwan, mereka dengan baik telah merawat dan 
membesarkan ku sebagai pengganti kalian, dan abang wandi yang selaku motivator dan pemberi 
inspirasi, keponakanku alfi, ulva, nabila, magfira, nazwa, afiqa, sakinah,  sungguh bangga rasanya 
memiliki mereka. 
 
Para sahabat-sahabatku desti, ami, irna, fitri, gita, ferdi, walaupun kelak kita dipisahkan oleh jarak 
namun kita tetap sahabat karna bersama kalian aku belajar memaknai hidup. 
 

Sebuah kesuksesan lahir bukan karena kebetulan semata 
Tetapi sukses itu terwujud karena dilahirkan 

Melalui kerja keras dan niat tulus. 
  

       
Wassalam 

    
 

       Halisda, S. IP 
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melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini. Shalawat serta salam penulis persembahkan keharibaan Nabi besar Muhammad 

SAW beserta para sahabat yang telah seiring bahu dan seayun langkah dalam 

memperjuangkan dan membawa umat manusia ke alam yang penuh ilmu 

pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. 

Alhamdulillah berkat petunjuk dan karunia-Nya, penulis telah selesai menulis 

sebuah skripsi untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat guna mencapai gelar 
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Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari 

berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan 

terimakasih teristimewa kepada Ayahanda (Alm.) Hasymi dan Ibunda (Almh.) 

Rosnawati tercinta yang telah membesarkan dan memberi kasih sayang, mendidik, 

memberikan nasehat, walaupun sekarang kalian telah tiada semoga pencapaian ini 
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vi 

 

Hamzirwan, S.Pd (abang ipar), abang Wandi Syahputra, S.IP, dan keponakan tercinta 

Alfianda, Ulva Desriana, Qusnul Wafiah Nabila, Fidia Magfirah, Nazwa Aswan 

Zairah, Afiqa Aswan Syaqif, Lailatul Aswan Sakinah yang telah memberikan 
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menjadi penopang kala diri ini lemah, penyemangat kala diri ini lelah, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak 

Nazaruddin Musa, S.Ag, S.Ip, M.Lis selaku pembimbing I dan Bapak Mukhtaruddin, 

M.Lis selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis untuk 
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Raniry yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi 

ini.  

Terima kasih juga kepada pustakawan UPT. Perpustakaan Unsyiah yang telah 

membantu penulis dalam melakukan penelitian ini. Ucapan terimakasih yang tak 

terhingga kepada sahabat-sahabat teristimewa Desti Andriani, S.IP, Fitriani, S.IP 

Irnawati, S.IP, Armiati Ac, S.IP, Mulia Nigita, S.IP, Ferdiansyah, Marsauri, S.Pd, 
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Ucapan terimakasih selanjutnya untuk anak kos KCK 13B, yang telah 
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ABSTRAK 

 

Skripsi ini berjudul “Analisis Tingkat Pemanfaatan Jurnal Cetak Dan Jurnal 

Elektronik Di UPT. Perpustakaan Unsyiah”. Permasalahan utama dalam penelitian ini 

adalah bagaimana tingkat pemanfaatan jurnal cetak dan jurnal elektronik oleh 

mahasiswa di UPT. Perpustakaan Unsyiah. Tujuan penelitian ini untuk  mengetahui 

tingkat pemanfaatan jurnal cetak dan jurnal elektronik oleh mahasiswa di UPT. 

Perpustakaan Unsyiah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik 

pengumpulan data menggunakan dokumentasi, observasi,  dan wawancara.  Subjek 

dalam penelitian ini adalah  jurnal cetak dan jurnal elektronik. Sedangkan objek 

dalam penelitian ini adalah para mahasiswa sebagai informan yang berkunjung pada 

UPT. Perpustakaan Unsyiah tepatnya pada layanan jurnal. Hasil penelitian 

menunjukkan  bahwa tingkat pemanfaatan jurnal cetak, jurnal elektronik yang 

dilanggan, dan jurnal elektronik Unsyiah, mempunyai kenaikan pada bulan Oktober 

dan penurunan pada bulan  Juli dengan jumlah tingkat pemanfaatan yang berbeda. 

Pemanfaatan terbanyak pada Jurnal elektronik yang dilanggan terjadi pada bulan 

Oktober yaitu 15.57%, pemanfaatan terendah terjadi pada bulan Juli yaitu 2.43%. 

Pemanfaatan terbanyak pada jurnal elektronik (Unsyiah) terjadi pada bulan Oktober 

sebesar 16.85%, pemanfaatan terendah terjadi pada bulan Juli sebesar 5.56%. kecuali 

pada jurnal cetak pemanfaatan terbanyak terjadi pada bulan September yaitu 21.33%, 

pemanfaatan terendah bulan Juli yaitu 0.34%. Hal ini terjadi karena pada bulan 

September dan Oktober yaitu awal pembukaan semester baru, proses belajar 

mengajar kampus juga baru dimulai pada saat itu mahasiswa banyak membutuhkan 

referensi atau sumber rujukan untuk tugas kuliah terutama pada jurnal. Kemudian 

pemanfaatan yang terendah terjadi pada bulan Juli. Hal ini disebabkan  pada bulan 

tersebut aktifitas kampus tidak berlangsung atau libur, sehingga koleksi perpustakaan 

termasuk jurnal tidak terlalu dimanfaatkan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang Masalah 

 Perpustakaan sebagai pusat sumber informasi merupakan tempat untuk 

menghimpun, mengolah serta menyebarkan informasi yang relevan yang mampu 

menunjang pelaksanaan penelitian seseorang. Salah satu bahan pustaka berupa 

sumber informasi di perpustakaan adalah karya ilmiah. Karya ilmiah yang tersedia 

salah satu berbentuk jurnal. Jurnal adalah terbitan dalam bidang tertentu oleh 

instansi, badan organisasi profesi maupun lembaga keilmuwan. Jurnal merupakan 

suatu terbitan yang diterbitkan secara berkala dan teratur berisi informasi ilmiah, 

hasil penelitian, prosiding seminar maupun pertemuan ilmiah yang lain.
1
 Dalam 

hal pengelompokan perpustakaan pada dasarnya jurnal termasuk dalam kategori 

koleksi terbitan berkala. Jurnal terbagi dalam 2 format yaitu format cetak dan 

format digital (e-jurnal). Di perpustakaan biasanya jurnal elektronik disajikan 

dalam  bentuk CD-ROM dan bentuk akses secara online melalui internet. 

Jurnal sangat penting bagi pemustaka, dan masyarakat pada umumnya 

untuk memenuhi kebutuhan informasi yang baru. Keberadaan terbitan berkala 

khususnya jurnal sangat dominan dalam suatu perpustakaan maupun dunia 

pendidikan pada umumnya, sebab terbitan ini merupakan media penyampaian 

informasi yang efektif. Pada umumnya tujuan dari pada jurnal adalah sebagai 

pendukung materi penelitian atau studi kasus, sedangkan fungsi jurnal adalah 

                                                             
1
Lasa Hs, Pengelolaan Terbitan Berkala (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 16. 
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melestarikan ilmu pengetahuan dengan cara mendata dan meyebarkan yang telah 

peer review oleh ilmuan. Karakteristik jurnal seperti update berkaitan dengan 

teori dibandingkan buku, pembahasan yang lebih ringkas, sebagai referensi 

alternatif, aplikasi dan implementasi dunia nyata. 

Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat membawa 

dampak yang besar pada Perpustakaan. Sebuah Perpustakaan tidak hanya 

memberikan layanan yang sama dari tahun ke tahun namun harus bisa 

menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan pemustaka, diawali dengan 

perpustakaan manual, perpustakaan terotomasi sampai pada perpustakaan digital. 

Pesatnya kemajuan teknologi juga memungkinkan pencari informasi dekat dengan 

berbagai sumber informasi. Setiap orang dapat dengan mudah mengakses 

informasi yang dibutuhkan, bentuk komunikasi ilmiah yang dulu umumnya 

konvensional atau melalui media cetak, kini berubah menjadi bentuk elektronik 

dan virtual, seperti jurnal elektronik (e-journal), e-book,  sehingga dapat diakses 

kapan dan di mana saja. Hal ini menjadi suatu peluang yang baik dalam 

menunjang pembelajaran di lingkungan akademik. 

Perpustakaan Universitas Syiah Kuala merupakan salah satu perpustakaan 

yang menyediakan layanan koleksi terbitan serial yang ruangannya dibuat secara 

terpisah. Salah satu jenis koleksi yang ada dalam ruangan tersebut adalah jurnal,  

ada dalam bentuk cetak dan elektronik. Jurnal elektronik (e-journal) adalah 

publikasi ilmiah dalam format elektronik dan mempunyai International Standard 
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Serial Number (ISSN).
2
 Melalui jaringan internet, pengguna dapat mengakses 

artikel-artikel jurnal ilmiah secara full-text dan/atau abstraknya saja, di samping 

itu, publikasi dalam format elektronik online memungkinkan dapat diakses tanpa 

batas ruang dan waktu.  

Keunggulan dari jurnal versi elektronik yang menjadikan perpustakaan-

perpustakaan perguruan tinggi salah satunya lebih memilih berlangganan jurnal 

elektronik dibandingkan dengan jurnal cetak. Pada UPT. perpustakaan Universitas 

Syiah Kuala terdapat berbagai  jurnal  yang terdiri dari bermacam disiplin ilmu. 

Perpustakaan Unsyiah berlangganan database jurnal elektronik, yaitu database 

springer dan science direct. Di samping itu juga perpustakaan Unsyiah juga 

menyediakan jurnal elektronik yang berasal dari masing-masing fakultas yang 

bisa diakses melalui http://uilis.unsyiah.ac.id/ mahasiswa dapat memanfaatkan 

jurnal tersebut dengan menjadikan jurnal sebagai bahan referensi dalam proses 

pembelajaran.  

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan pada UPT. 

Perpustakaan Unsyiah ditemukan bahwa mahasiswa masih banyak menggunakan 

jurnal cetak daripada jurnal elektronik, padahal kemudahan mengakses jurnal 

elektronik jauh lebih mudah jika dibandingkan dengan jurnal versi cetak. UPT. 

Perpustakaan ini pula sudah belangganan jurnal elektronik springer dan science 

direct dan memiliki E-journal Unsyiah yang merupakan koleksi jurnal penelitian 

                                                             
2
Ranang AS., dkk., E-Jurnal. Diakses pada tanggal 15 Desember 2016, pukul 12:00 WIB 

melalui http://pustika.isi ska.ac.id/wp content/uploads/2010/04/Sosialisasi E Journal ISISurakarta.

pdf 

 

 

 

http://uilis.unsyiah.ac.id/
http://pustika.isi�ska.ac.id/wp�content/uploads/2010/04/Sosialisasi�E�Journal�ISISurakarta.pdf
http://pustika.isi�ska.ac.id/wp�content/uploads/2010/04/Sosialisasi�E�Journal�ISISurakarta.pdf
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dosen yang di upload oleh pihak Fakultas. Dengan adanya jurnal elektronik 

tersebut diharapkan dapat memudahkan pengguna dalam memanfaatkan jurnal 

sebagai kebutuhan informasi baik untuk referensi dalam penulisan karya ilmiah 

maupun referensi dalam penyelesaian tugas mata kuliah. Berdasarkan latar 

belakang permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang 

keadaan tersebut dalam bentuk “Analisis Tingkat Pemanfaatan Jurnal Cetak Dan 

Jurnal Elektronik Oleh Mahasiswa Di UPT. Perpustakaan Unsyiah”. 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang 

menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana tingkat pemanfaatan 

jurnal cetak dan jurnal elektronik oleh mahasiswa di UPT. Perpustakaan Unsyiah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

tingkat pemanfaatan jurnal cetak dan jurnal elektronik oleh mahasiswa di UPT. 

Perpustakaan Unsyiah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoris 

 Dapat digunakan sebagai referensi atau kajian analisis yang ingin 

mengembangkan lebih lanjut dari penelitian ini. 
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2. Secara praktis 

a. Sebagai bahan masukan bagi pustakawan (lembaga perpustakaan) 

diharapkan dapat mengetahui lebih mendalam mengenai tingkat 

pemanfaatan jurnal cetak dan jurnal elektronik oleh mahasiswa dan 

juga dapat membantu perpustakaan untuk melakukan evaluasi awal 

terhadap tingkat pemanfaatan jurnal cetak dan jurnal elektronik 

oleh mahasiswa di UPT. Perpustakaan Unsyiah. 

b. Bagi pembaca, diharapkan dapat berguna bagi semua kalangan 

pembaca dan dapat menjadi masukan untuk perpustakaan lainnya 

tentang pemanfaatan jurnal. 

c. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah wawasan tentang 

pemanfaatan jurnal cetak dan jurnal elektronik serta dapat 

mendalami dan memahami ilmu perpustakaan itu sendiri. 

 

E. Penjelasan Istilah 

  Untuk menghindari kesalah pahaman bagi para pembaca dalam memahami 

karya  ilmiah ini, maka penulis perlu memberikan penjelasan terhadap istilah yang 

terkandung dalam judul. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan adalah 

sebagai berikut: 

1. Analisis 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia analisis diartikan penguraian 

suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri 

serta hubungan antara bagian untuk memperoleh bagian yang tepat dan 
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pemahaman arti dari keseluruhan.
3
 Adapun definisi analisis secara 

umum adalah memberikan gambaran secara keseluruhan terhadap data 

yang dikumpulkan sehingga dapat memberi jawaban terhadap 

pertanyaan penelitian yang diajukan, tentunya dapat mencapai tujuan 

yang diharapkan.
4
 Analisis yang peneliti maksud adalah penguraian dan 

penjabaran dalam bentuk kalimat terhadap data yang dikumpulkan yang 

sesuai dengan kenyataan. 

2. Tingkat pemanfaatan jurnal cetak dan jurnal elektronik 

a. Tingkat Pemanfaatan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Tingkat adalah tinggi 

rendah martabat (kedudukan, jabatan, kemajuan, peradaban, dan 

sebagainya).
5
 Sedangkan pemanfaatan berasal dari kata manfaaat 

yang berarti guna, faedah. Kemudian mendapat penambahan 

imbuhan pe-an menjadi pemanfaatan yang berarti proses, cara dan 

perbuatan memanfaatkan.
6
 

b. Jurnal cetak 

Jurnal cetak adalah terbitan dalam bidang tertentu oleh instansi, 

badan, organisasi profesi maupun lembaga keilmuwan. Terbit 

                                                             
3
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2008),  58 

 
4
Boy s. Sabarguna, Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif (Jakarta:Universitas 

Indoensia Press, 2006), 42. 

 
5
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Ed.IV 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008),  1469 

  
6
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2010),  711 
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secara berkala dan teratur berisi informasi ilmiah, hasil penelitian, 

prosiding seminar maupun pertemuan ilimiah lainnya, dan 

diterbitkan dalam format cetak.
7
 

Jurnal cetak yang peneliti maksud adalah suatu karya ilmiah yang 

dipublikasikan dalam bentuk cetak dan mempunyai ISSN, yang 

terdapat pada ruangan terbitan serial di lantai 3 (tiga) di UPT. 

Perpustakaan Unsyiah. 

c. Jurnal elektronik 

Jurnal elektronik adalah jurnal yang segala aspek (penyiapan, 

review, penerbitan dan penyebaran dilakukan secara elektronik.
8
 

Jurnal elektronik yang peneliti maksud adalah suatu hasil karya 

ilmiah yang format penyajiannya dalam bentuk digital dan 

ditempatkan pada database yang bisa diakses melalui jaringan 

internet di http://uilis.unsyiah.ac.id, jurnal elektronik tersebut 

diantaranya jurnal elektronik terbitan Unsyiah dan jurnal elektronik 

yang dilanggan UPT. Perpustakaan Unsyiah. 

Adapun tingkat pemanfaatan jurnal cetak dan jurnal elektronik 

yang peneliti maksud adalah tinggi rendahnya penggunaan jurnal 

cetak dan elektronik atau frekuensi penggunaan jurnal cetak dan 

jurnal elekrtonik di UPT. Perpustakaan Unsyiah. 

 

                                                             
7
LasaHs, Pengelolaan Terbitan Berkala  (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 16. 

8
Lasa HS, Kamus Pustakawan Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2009), 

128. 

http://uilis.unsyiah.ac.id/
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

A. Kajian Pustaka  

Berdasarkan beberapa literatur yang penulis telusuri, terdapat beberapa 

penelitian yang berkaitan dengan topik pemanfaatan jurnal. Meskipun penelitian 

sebelumnya memiliki kesamaan dengan penelitian ini, namun juga terdapat 

beberapa perbedaan dalam hal variabel dan fokus penelitian. Beberapa penelitian 

tersebut antara lain yaitu:  

Penelitian pertama berjudul “Pemanfaatan Koleksi Terbitan Berkala 

(Jurnal) Kesehatan Sebagai Sumber Informasi bagi Pemustaka di Perpustakaan 

Fakultas Kedokteran Unsyiah Banda Aceh” diajukan oleh Nurhasanah. Fokus  

penelitian ini adalah untuk mengetahui cara memanfaatkan terbitan berkala 

(jurnal) kesehatan sebagai sumber informasi dan untuk mengetahui fungsi terbitan 

berkala (jurnal) kesehatan bagi mahasiswa pada fakultas Kedokteran Unsyiah 

Banda Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koleksi terbitan berkala 

(jurnal) kesehatan telah dimanfaatkan dengan cara membaca koleksi di 

perpustakaan dan memfotokopi koleksi perpustakaan.
1
 

Penelitian kedua berjudul “Analisis Sitiran Terhadap Penggunaan Jurnal 

Tercetak Dalam Penulisan Skripsi Mahasiswa FISIP Universitas Indonesia” 

diajukan oleh Ani Listianingih. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui 

                                                             
1
Nurhasanah, Pemanfaatan Terbitan Berkala (Jurnal) Kesehatan Sebagai Sumber 

Informasi Bagi Pemustaka Di Perpustakaan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda 

Aceh, (IAIN Ar-Raniry Banda Aceh: Fakultas Adab, 2012), hlm. 39-41 
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tingkat pemanfaatan koleksi jurnal tercetak oleh mahasiswa FISIP Universitas 

Indonesia dalam menunjang kegiatan akademik. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa tingkat pemanfaatan jurnal tercetak dalam penulisan skripsi masih rendah 

dibanding jenis sumber informasi lain seperti buku/monograf atau artikel dari 

internet dan mahasiswa yang banyak menyetir jurnal tercetak dalam penulisan ini 

adalah dari departemen ilmu politik.
2
 

Penelitian ketiga berjudul “Analisis Pemanfaatan Jurnal Elektronik Dalam 

Memenuhi Kebutuhan Informasi Mahasiswa Pada Perpustakaan Universitas 

Negeri Medan” diajukan oleh Cecilia Tampubolon. Fokus penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pemanfaatan jurnal elektronik dalam memenuhi kebutuhan 

informasi mahasiswa UNIMED. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemustaka 

sering dan selalu mengakses jurnal elektronik bila sedang mengunjungi layanan 

digital Perpustakaan. Informasi yang dibutuhkan dalam jurnal elektronik sangat 

sesuai dengan tugas-tugas kuliah dan sangat sesuai untuk penulisan skripsi.
3
 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdahulu terdapat beberapa 

persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelummnya adalah seluruhnya membahas tentang tingkat pemanfaatan jurnal. 

Adapun perbedaan yang jelas terlihat dalam penelitian adalah fokus pemanfaatan 

jurnal, penelitian pertama Nurhasanah fokus penelitian mengetahui cara 

                                                             
2
Anis Listianingsih, “Analisis Sitiran Terhadap Penggunaan Jurnal Tercetak Dalam 

Penulisan Skripsi Mahasiswa FISIP Universitas Indonesia”,Skripsi, Di Akses Pada Tanggal 15 

Agustus 2016, melalui http://repository.uinjkt.ac.id/space/bitstream/123456789/18466/1/ANI/%20

LISTIANINGSIH_FAH.pdf 

3
Cecilia Tampubolon, “Analisis Pemanfaatan Jurnal Elektronik Dalam Memenuhi 

Kebutuhan Informasi Mahasiswa  Pada Perpustakaan Universitas Negri Medan”, Skripsi, Di akses   

Pada Tanggal 13 Agustus 2016, melalui http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17207/4/c

hapter%201.pdf 2016 

http://repository.uinjkt.ac.id/space/bitstream/123456789/18466/1/ANI/%20LISTIANINGSIH_FAH.pdf
http://repository.uinjkt.ac.id/space/bitstream/123456789/18466/1/ANI/%20LISTIANINGSIH_FAH.pdf
http://repository.uinjkt.ac.id/space/bitstream/123456789/18466/1/ANI/%20LISTIANINGSIH_FAH.pdf
http://repository.usu.ac.id/browse?type=author&value=Tampubolon%2C+Cecilia
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17207/4/chapter%201.pdf
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17207/4/chapter%201.pdf
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17207/4/chapter%201.pdf
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memanfaatkan terbitan berkala (jurnal) kesehatan sebagai sumber informasi dan 

untuk mengetahui fungsi terbitan berkala (jurnal) kesehatan bagi mahasiswa, 

penelitian kedua Ani Listianingsih fokus penelitian untuk mengetahui tingkat 

pemanfaatan koleksi jurnal cetak oleh mahasiswa, penelitian ketiga Cecilia 

Tampubolon fokus penelitian untuk mengetahui pemanfaatan jurnal elektronik 

dalam memenuhi kebutuhan informasi mahasiswa. Sedangkan dalam penelitian 

ini fokus penelitian membahas tentang tingkat pemanfaatan jurnal cetak dan jurnal 

elektronik oleh mahasiswa. 

B. Jurnal Cetak 

1. Definisi Jurnal Cetak 

Sebagai sumber informasi mutakhir jurnal cetak dan jurnal elektronik 

merupakan salah satu unsur dalam upaya menyebarkan ilmu pengetahuan terkini 

kepada pengguna perpustakaan. Berikut beberapa definisi mengenai jurnal cetak 

antara lain, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia jurnal cetak adalah majalah 

yang khusus memuat artikel di bidang imu tertentu yang akan diterbitkan dalam 

bentuk buku
4
 Selanjutnya pendapat yang diungkapkan oleh Sulistyo Basuki, 

bahwa jurnal merupakan bagian dari terbitan berseri yang berisi literatur sumber 

primer yang memuat informasi ilmiah mutakhir sebagai sarana komunikasi 

formal.
5
 

                                                             
4
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Ed.IV 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008),  594 

 
5
 Sulistyo Basuki, Pengantar Ilmu Perpustakaan  (Jakarta: Gramedia, 1991), 242. 
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Sedangkan menurut Ubudiyah Setiawati yang dikutip oleh Ibnu Rusydi 

jurnal adalah publikasi yang membahas berbagai macam ilmu pendidikan serta 

penelitian yang memiliki interval jangka waktu terbit berkesinambungan.
6
 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa jurnal cetak merupakan 

terbitan berkala yang isinya bersifat informasi ilmiah mengenai penemuan baru 

dan materi yang sedang populer tidak terdapat dalam buku suatu karya mutakhir 

dalam kajian ilmu pengetahuan yang banyak diminati pengguna yang 

membutuhkan informasi. Jurnal cetak merupakan jumal yang fisiknya dibentuk 

seperti dokumen dan terjilid.  Jurnal memiliki sistem kontrol internasional, yaitu 

International Serial Standard Number (ISSN). Jurnal cetak informasinya dapat 

langsung dinikmati ketika jurnal tersebut sudah diterbitkan dalam format cetak 

oleh penerbit, memuat hasil-hasil penelitian, ungkapan tersebut diperjelas dengan 

pernyataan bahwa jurnal merupakan suatu terbitan yang memuat informasi, dan 

merupakan dokumentasi untuk kemajuan ilmu pengetahuan. 

2. Karakteristik Jurnal Cetak 

Karakteristik adalah  ciri-ciri khusus yang membedakan sesuatu dari yang 

lainnya. Adapun karakteristik jurnal cetak adalah sebagai berikut: 

a. Aspek Penerbitan 

Proses penerbitan jurnal ilmiah cetak dilakukan secara manual, mulai 

dari pengumpulan artikel, review, pembelian hingga jurnal tersebut 

dipublikasi. 

                                                             
6
Ibnu Rusydi, “Pemanfaatan E-Journal Sebagai Media Informasi Digital: Jurnal Iqra‟ No. 

02, Vol. 08, Oktober 2014, DiAkses Pada Tanggal 10 Agustus 2016, melalui http://oaji.net/articles

/2015/1937-1430103772.pdf.  

 

http://oaji.net/articles/2015/1937-1430103772.pdf
http://oaji.net/articles/2015/1937-1430103772.pdf
http://oaji.net/articles/2015/1937-1430103772.pdf
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b. Aksesnya terbatas
7
 

3. Pemanfaatan Jurnal Cetak di Perpustakaan 

Pemanfaatan jurnal cetak yang ada di perpustakaan merupakan kegiatan 

memanfaatkan koleksi jurnal dalam bentuk cetak yang ada di perpustakaan. Pada 

UPT. Perpustakaan Unsyiah terdapat koleksi jurnal cetak yang dapat 

dimanfaatkan langsung oleh pengguna, jurnal cetak tersebut bersumber dari setiap 

fakultas Unsyiah untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan pengguna dapat 

membaca langsung jurnal tersebut, yang terdapat di lantai 3 perpustakaan 

Unsyiah, jurnal cetak ini juga bersumber dari pemberian hadiah LIPI, dan hadiah 

dari berbagai universitas seperti UIN Syarifhidayatullah, UGM, dan lain-lain.
8
 

Pemanfaatan jurnal cetak pada UPT. Perpustakaan Unsyiah dilakukan 

dengan dua cara yaitu fotokopi dan baca di tempat. Fotokopi dan baca di tempat 

merupakan salah satu layanan yang diberikan oleh perpustakaan kepada 

pemustaka, diantaranya: 

a. Layanan Fotokopi 

Hampir semua jenis perpustakaan memerlukan jenis layanan ini. 

Apalagi perpustakaan yang tidak meminjamkan koleksinya keluar 

perpustakaan, maka perpustakaan tersebut wajib menyediakan layanan 

                                                             
7
Andykamto, “7 Mengenal Jurnal Ilmiah, Pengelolaan dan Penerbitan” Di Akses Pada 

Tanggal 20 November 2016, melalui https://Andykamto.Com/Mengenal-Jurnal-Ilmiah-

Pengelolaan-Dan-Penerbitan/ 

 
8
Hasil Wawancara Dengan Ibu Misriati, Pustakawan Bagian Jurnal, Banda Aceh Pada 

Tanggal 27 Desember 2016 

 

https://andykamto.com/Mengenal-Jurnal-Ilmiah-Pengelolaan-Dan-Penerbitan/
https://andykamto.com/Mengenal-Jurnal-Ilmiah-Pengelolaan-Dan-Penerbitan/
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ini. Hal ini karena seringkali pemakai tidak memiliki cukup waktu 

untuk membaca di perpustakaan.
9
 

b. Layanan Baca di tempat 

Layanan baca di tempat merupakan layanan yang diberikan oleh 

perpustakaan, berupa tempat untuk melaksanakan kegiatan membaca 

di perpustakaan. Hal ini berarti, ada tempat dan ruang di dalam 

perpustakaan yang disediakan bagi pemustaka, untuk mengantisipasi 

bagi pemustaka yang meminjam buku tetapi tidak untuk dibawa 

pulang, mereka cukup membacanya di perpustakaan.
10

 

 

C. Jurnal Elektronik 

1. Definisi Jurnal Elektronik 

Jurnal elektronik merupakan jurnal yang tersedia melalui media elektronik 

atau web yang telah diformat sedemikian mudah untuk pengguna yang 

membutuhkan informasi ilmiah. Berikut beberapa definisi tentang jurnal 

elektronik, antara lain: 

1) Menurut Woordward and McKnight Hitcokc yang dikutip oleh Cecilia 

Tampubolon mendefinisikan jurnal elektronik ialah publikasi dalam 

format elektronik dan mempunyai ISSN, isi biasanya berupa artikel 

                                                             
9
A. Khaidir Akbar, “Jenis Jenis Layanan Di Perpustakaan,” Diakses 19 Oktober 2016,  

Melalui http://www.academia.edu/6910952/JENIS JENIS_LAYANAN_DI_PERPUSTAKAAN 

 
10

Darmono, Perpustakaan Sekolah: Pendekatan Aspek Manajemen Dan Kata Kerja 

(Jakarta: Grasindo, 2007), 171. 

http://www.academia.edu/6910952/JENIS�JENIS_LAYANAN_DI_PERPUSTAKAAN
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ilmiah, karya ilmiah atau prosiding dari suatu seminar yang berformat 

HTML dan PDF atau format lain yang mendukung.
11

 

2) Menurut Iranti mendefenisikan E-Journal adalah jurnal berbasis 

internet dimana proses persiapan, penerbitan, dan publikasinya 

dilakukan secara elektronik, dalam pengertian ini E-Journal tidak ada 

bentuk cetaknya.
12

 

3) Sedangkan menurut Tresnawan dalam artikelnya Jurnal elektronik, 

menyebutkan bahwa “Jurnal elektronik adalah terbitan serial seperti 

bentuk tercetak tetapi bentuk elektronik, biasanya terdiri dari tiga 

format, yaitu teks, teks dan grafik, serta full image (dalam bentuk 

pdf).
13

 

Dengan demikian dari beberapa pendapat di atas  dapat dipahami bahwa 

jurnal elektronik merupakan terbitan serial yang berbasis internet dimana proses 

persiapan, penerbitan, dan publikasinya dilakukan secara elektronik biasanya 

terdiri dari tiga format, yaitu teks, teks dan grafik, serta full image (dalam bentuk 

pdf). Jurnal elektronik dapat dimanfaatkan dan dapat diakses oleh siapapun dan di 

                                                             
 

11
Cecilia Tampubolon, “Analisis Pemanfaatan Jurnal Elektronik Dalam Memenuhi 

Kebutuhan Informasi Mahasiswa Pada Perpustakaan Universitas Negri Medan,” Skripsi”.  Diakses 

20 Agustus  2016.  http://text.123dok.com/document/3057-analisis-pemanfaatan-jurnal-elektronik-

dalam-memenuhi-kebutuhan-informasi-mahasiswa-pada-perpustakaan-universitas-negri 

medan.html. 

  
12

Harisyah dan Muhammad Azwar, “Pemanfaatan Jurnal Elektronik oleh Mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makasar,” Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan 

Kearsipan3, no.1, (Makasar: Khizanah Al-Hikmah, 2015): 85. Diakses Juni 15, 2016. 

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/khizanah-al-hikmah/article/view/588/593.  \ 

 

 
13

Zero-Fisip, “Digilib: E Book dan E jurnal,”Diakses April 28, 2016. Melalui http://zero-

fisip.web.unair.ac.id/artikel-detail-68839-Digilib:%20Ebook%20dan%20Ejurnal.html.  

 

http://text.123dok.com/document/3057-analisis-pemanfaatan-jurnal-elektronik-dalam-memenuhi-kebutuhan-informasi-mahasiswa-pada-perpustakaan-universitas-negri
http://text.123dok.com/document/3057-analisis-pemanfaatan-jurnal-elektronik-dalam-memenuhi-kebutuhan-informasi-mahasiswa-pada-perpustakaan-universitas-negri
http://zero-fisip.web.unair.ac.id/artikel-detail-68839-Digilib:%20Ebook%20dan%20Ejurnal.html
http://zero-fisip.web.unair.ac.id/artikel-detail-68839-Digilib:%20Ebook%20dan%20Ejurnal.html
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mana pun oleh pengguna. Sehingga dapat membantu pengguna dalam memenuhi 

kebutuhan informasinya. 

2. Karakteristik Jurnal Elektronik 

Karakteristik E-Journal adalah pertama, memanfaatkan teknologi 

elektronik dimana antara penerbit, penulis dan pembaca dapat saling 

berkomunikasi dengan relatif mudah dengan tanpa dibatasi oleh hal-hal yang 

bersifat protokoler. Kedua, memanfaatkan keunggulan TIK (komputer dan 

jaringan komputer). Ketiga, data karya tulis disimpan secara mandiri sehingga 

dapat diakses kapan saja dan dimana saja bila penerbit, penulis dan pembaca 

memerlukannya.
14

 

Adapun karakteristik jurnal elektronik adalah sebagai berikut: 

1. Penerbitan jurnal elektronik, artikel e-jurnal terbit lebih cepat dari versi 

cetaknya. 

2. Akses jurnal elektronik, pemustaka bisa mengakses tanpa harus datang 

langsung ke perpustakaan tanpa batas jam buka layanan. 

3. Jurnal elektronik disajikan dalam bentuk CD-ROM dan bentuk akses 

secara online melalui internet. 

4. Hemat, dengan e-jurnal banyak tersedia gratis di internet, juga 

menghemat biaya fhoto copy, perjalanan yang tidak perlu. 

5. Mudah ditelusuri, e-jurnal berbentuk file pada umumnya telah terindeks 

oleh google. 

6. Interaktif, e-jurnal memiliki karakter interaktif yang membuatnya 

mudah berkomunikasi ilmiah dengan sesama masyarakat profesi, artikel 

baru bisa langsung dibaca, cepat ditanggapi, dan berdiskusi dengan 

penulisnya. 

7. Fitur layanan, karena e-jurnal berbentuk file, berbagai fitur layanan bisa 

disediakan, di antara links yang menyediakan informasi tambahan ke 

artikel atau alamat website tertentu. Fitur lainnya yaitu related articles, 

menyediakan informasi artikel terkait dengan artikel yang sedang 

dibaca. 

8. Portable, e-jurnal mudah dibawa dalam jurnal besar dengan flashdisk. 

                                                             
 

14
 Danang Hadi Asy‟ari, Sheila Lugitha dan Hetty Dwi Fitriani, Jurnal Elektronik dan 

Buku Elektronik (Ilmu Perpustakaan, 2015), 8. 



16 
 

9. Animasi, dengan e-jurnal bisa disediakan file pendukung artikel, berupa 

animasi, ataupun film. 

10. Kepemilikan, pada umumnya pemahaman melanggan jurnal adalah 

memilikinya setelah membayar biaya berlangganan.
15

 

 

3. Pemanfaatan Jurnal Elektronik di Perpustakaan 

Pemanfaatan jurnal elektronik merupakan kegiatan atau aktivitas 

pengguna dalam menggunakan jurnal dalam hal mencari informasi yang 

dibutuhkan. Informasi yang terkandung di dalam jurnal bersifat ilmiah serta 

mutakhir dan melingkupi berbagai cabang ilmu pengetahuan. Pada umumnya 

pemanfaatan jurnal elektronik oleh pengguna untuk berbagai kepentingan dalam 

hal penyelesaian tugas kuliah maupun sebagai pendukung referensi penulisan 

karya ilmiah. 

Pemanfaatan e-jurnal di Perpustakaan Unsyiah merupakan suatu kegiatan 

atau aktivitas pemustaka dalam hal menggunakan jurnal elektronik untuk 

menyelesaikan tugas kuliah maupun sebagai pendukung referensi penulisan karya 

ilmiah. Pada mata kuliah tertentu mahasiswa diwajibkan untuk menganalisis e-

jurnal sebagai tugas pendukung mata kuliah, maka dari itu e-jurnal sangat penting 

bagi mahasiswa. Dalam mengakses e-jurnal mahasiswa unsyiah bisa langsung 

mengakses melalui jaringan unsyiah, dengan cara pertama masuk ke portal uilis, 

pilih database e-jurnal apa yang diinginkan kemudian search cari judul, jika 

mengakses tanpa melalui jaringan Unsyiah bisa melalui jaringan VPN, dengan 

syarat harus mendaftar terlebih dahulu ke pustakawan perpustakaan Unsyiah, 

setelah mendaftar baru bisa login ke database e-jurnal. 

                                                             
15

Maryono, “Keterpakaian Database Online: Studi Kasus Layanan E-Jurnal 2007-2010 Di 

Perpustakaan Ugm,”Jurnal Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi Vol. Ix, No. 1, 2013, 2 
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D. Lembaga Penerbitan Jurnal 

Ada beberapa lembaga yang terlibat dalam penerbitan jurnal. Motif yang 

dimiliki „lembaga tersebut dalam menerbitkan jurnal dapat dipaparkan dari yang 

murni komersial hingga kebutuhan untuk menyebarkan informasi berkenanaan 

dengan disiplin atau teknologi tertentu. Lembaga-lembaga tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a. Lembaga profesional dan masyarakat terpelajar 

b. Lembaga atau penerbit komersial 

Secara umum penerbit komersial mempunyai tujuan utama 

mendapatkan keuntungan. 

c. Lembaga non-profit 

Kelompok penerbit ini dalam menerbitkan jurnal lebih banyak 

merupakan tanggung jawab untuk meningkatkan pengetahuan dan 

teknologi pada kalangan tertentu. 

d. Lembaga pendidikan 

e. Lembaga penelitian dan pemerintah 

Di banyak negara berkembang., lembaga pemerintah merupakan pihak 

yang bertanggung jawab memberikan dana untuk mendukung penelitian 

mendasar yang biasanya dilakukan oleh institusi akademis. 

Penyebarluasan hasil penelitian tergantung dari isi dan sifat penelitian, 

rahasia atau tidak. Bila bersifat rahasia maka hasil penelitian tidak 

disebarluaskan, dan sebaliknya bila tidak bersifat rahasia maka hasil 

penelitian ditulis sebagai artikel pada suatu majalah ilmiah. 
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f. Organisasi industri dan komersial 

Terbitan jurnal dari kelompok mempunyai tujuan untuk meningkatkan 

prestise perusahaan, pemberitahuan kegiatan, atau promosi langsung 

dari produk suatu perusahaan. Terbitan lembaga insdustri dapat 

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: prestige journal yang lebih 

mengarah pada jurnal dan teknikal: majalah yang berisi informasi yang 

tidak terlalu teknis dan bersifat umum: dan katalog periodik yang 

memberikan informasi produk yang dihasilkan.
16

 

 

E. Kelebihan dan Kekurangan Jurnal  

Jurnal cetak dan e-journal menurut Tresnawan yang dikutip oleh ibnu rusydi 

diantara keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan diantaranya yaitu: 

Kelebihan jurnal cetak, Jurnal cetak informasinya dapat langsung dinikmati ketika 

jurnal tersebut sudah diterbitkan dalam format buku oleh penerbit, dapat disentuh. 

Kekurangan jurnal cetak: memerlukan ruang/tempat untuk penempatan jurnal 

cetak, hanya terdapat di lembaga instansi, mudah rusak sehingga membutuhkan 

perawatan khusus, dari segi pemanfaatan terbatas pada jam buka perpustakaan, 

biaya langganan lebih mahal.
17

 

                                                             
16

Anis Listianingsih, “Analisis Sitiran Terhadap Penggunaan Jurnal Tercetak Dalam 

Penulisan Skripsi Mahasiswa FISIP Universitas Indonesia”, Skripsi, Di Akses Pada Tanggal 15 

Agustus 2016, melalui http://repository.uinjkt.ac.id/space/bitstream/123456789/18466/1/ANI/%20

LISTIANINGSIH_FAH.pdf 

17
Ibnu Rusydi, “Pemanfaatan E-Journal Sebagai  Media Informasi Digital: Jurnal Iqra‟ 

No. 02, Vol. 08, Oktober 2014, Diakses Pada Tanggal 10 Agustus 2016, melalui http://oaji.net/arti

cles/2015/1937-1430103772.pdf.  

 

http://repository.uinjkt.ac.id/space/bitstream/123456789/18466/1/ANI/%20LISTIANINGSIH_FAH.pdf
http://repository.uinjkt.ac.id/space/bitstream/123456789/18466/1/ANI/%20LISTIANINGSIH_FAH.pdf
http://repository.uinjkt.ac.id/space/bitstream/123456789/18466/1/ANI/%20LISTIANINGSIH_FAH.pdf
http://oaji.net/articles/2015/1937-1430103772.pdf
http://oaji.net/articles/2015/1937-1430103772.pdf
http://oaji.net/articles/2015/1937-1430103772.pdf
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 Menurut Lasa Hs kelebihan jurnal elektronik antara lain: kemutakhiran, 

cepat diterima, menghemat tempat, dalam waktu yang sama dapat diakses banyak 

orang, lebih aman, mudah penelusuran, dan relatif lebih murah.
18

 

Sedangkan secara umum ada beberapa hal yang menjadi kelebihan jurnal 

elektronik, diantaranya yaitu: 

a. Ruang dan Waktu. Penggunaan media digital baik e-book, e-jurnal 

tentu akan sangat menghemat ruang, kita tidak perlu membawa buku-

buku tebal yang berat, yang susah mau dibawa dan dibaca setiap saat. 

Dengan bentuknya yang digital, pengguna tinggal menyimpan dalam 

bentuk mass storage device, baik usb flashdisk, microSD, laptop, atau 

handphone, dan kemudian bisa membacanya kapan saja.  

b. Aksesibilitas. Dengan bertumpu pada format digital dan ditopang 

infrastruktur internet, maka pengguna bisa mengakses file media digital 

kapan saja dan dimana saja, dan melalui perangkat apa saja.  

c. Simplisitas. Simpel dan mudah dibawa, di transfer ke perangkat 

apapun.  

d. Cost dan harga jual yang lebih terjangkau. Cost disini meliputi biaya 

produksi/cetak, perawatan, distribusi, dan lain-lain.  

e. Menggalakkan gerakan Go Green. Dengan isu global warming yang 

kuat saat ini dan kita rasakan dampaknya di berbagai belahan dunia, 

                                                             
18

Lasa Hs, Kamus Kepustakawanan Indonesia..., 129 
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salah satunya anomali cuaca, banjir, dan lain sebagainya, seharusnya 

menyadarkan kita untuk semakin mencintai lingkungan kita.
19

 

 

Kelemahan jurnal elektronik diantaranya yaitu: jurnal elektronik 

membutuhkan komputer, listrik dan jaringan, apabila listrik mati atau jaringan 

error akan menyebabkan jurnal elektronik tidak dapat diakses. 

Dari penguraian di atas dapat disimpulkan bahwa jurnal elektronik lebih 

banyak memiliki nilai lebih dibandingkan dengan jurnal cetak baik itu dari aspek 

kemutakhiran, penyimpanan, serta pemanfaatannya, temu kembali informasi 

jurnal elektronik lebih efektif. Walaupun mempunyai banyak kelebihan jurnal 

elektronik juga mempunyai kekurangan. 

                                                             
19

Ibnu Rusydi, “Pemanfaatan E-Journal Sebagai Media Informasi Digital: Jurnal Iqra‟ No. 

02, Vol. 08, Oktober 2014, Diakses Pada Tanggal 10 Agustus 2016, melalui http://oaji.net/articles/

2015/1937-1430103772.pdf.  

http://oaji.net/articles/2015/1937-1430103772.pdf
http://oaji.net/articles/2015/1937-1430103772.pdf
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

suatu pendekatan yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan 

mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan 

teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan diperoleh dari situasi 

alamiah.
1
 Dalam memperoleh data peneliti menggunakan metode kualitatif 

bersifat deskriptif yang merupakan suatu metode yang bertujuan untuk 

menyelidiki, keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan, dan lain-lain dan 

hasilnya akan dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.
2
 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala, 

tepatnya pada ruang koleksi jurnal yang berada di lantai 3 gedung perpustakaan 

Universitas Syiah Kuala. Alasan penulis menjadikan UPT. Perpustakaan 

Universitas Syiah Kuala sebagai tempat penelitian karena di perpustakaan tersebut 

telah menyediakan ruangan khusus untuk semua jenis koleksi jurnal yang terpisah 

dengan koleksi lainnya. Waktu penelitian ini terhitung dari observasi awal yaitu 

mulai bulan Februari s/d November 2016. 

                                                             
1
Djam’an Satori dan Aan Komarah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 

2011), 25. 

 
2
Suharmisi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu  Pendekatan  Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), 3. 
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C. Fokus  Penelitian 

Fokus penelitian mempunyai makna batasan penelitian, karena dalam 

lapangan penelitian banyak gejala yang menyangkut tempat, pelaku, dan aktifitas, 

namun tidak semua tempat, pelaku dan aktifitas kita teliti semua. Untuk 

menentukan pilihan penelitian maka harus membuat batasan yang dinamakan 

fokus penelitian.
3
 Dalam penelitian ini penulis hanya meneliti tentang bagaimana 

tingkat pemanfaatan jurnal cetak dan jurnal elektronik oleh mahasiswa di UPT. 

Perpustakaan Unsyiah. 

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah tentang jurnal cetak dan jurnal 

elektronik. Dalam hal ini mengkaji tentang tingkat pemanfaatan oleh mahasiswa 

di UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala, dan yang menjadi objek dalam 

penelitian ini adalah para mahasiswa sebagai informan yang berkunjung pada 

UPT. Perpustakaan Unsyiah tepatnya pada layanan terbitan serial. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Untuk 

mengumpulkan data di lapangan, maka penulis menggunakan teknik-teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Dokumentasi 

 Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang 

tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-

benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen 

                                                             
3
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2011

),207. 
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rapat, catatan harian dan sebagainya.
4
 Dalam penelitian ini, peneliti menelaah 

dokumen-dokumen mengenai data jumlah pengunjung yang memanfaatkan jurnal 

cetak yang terdapat pada daftar fotokopi jurnal dan daftar pengunjung yang 

mengakses jurnal elektronik terdapat pada ruang automasi, dan dokumen lainnya 

yang menurut penulis dapat dijadikan informasi pendukung untuk penelitian ini. 

b. Observasi 

 Metode observasi merupakan suatu teknik yang dilakukan dengan cara 

pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk dapat melihat objek yang akan 

diteliti dan memperoleh data yang lebih akurat yang dibutuhkan sebagai 

pelengkap dalam penelitian.
5
 Alasan peneliti mengambil teknik ini karena  

peneliti bisa melihat dan mengamati langsung situasi yang ada di lapangan yaitu 

mengamati jurnal apa yang digunakan oleh pengguna kemudian mencatat jumlah 

berapa jurnal yang digunakan oleh pengguna dengan cara mendatangi meja yang 

sudah digunakan oleh pengguna. Observasi peneliti lakukan selama empat belas 

hari, selama observasi berlangsung peneliti mencatat informasi yang didapat pada 

lembar observasi setelah informasi yang peneliti rasa sudah terkumpul, peneliti 

membuat hasil observasi dan mempelajarinya kemudian dimasukkan dalam hasil 

penelitian. 

c. Wawancara 

 Wawancara adalah suatu proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara 

                                                             
4
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), 201. 

 
5
Basrowi, Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif  (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),  130. 
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pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa 

menggunakan pedoman wawancara.
6
 Jenis wawancara yang penulis lakukan 

adalah wawancara tak berstruktur yaitu wawancara bebas atau terbuka dengan 

tidak menggunakan pedoman wawancara. Wawancara ini juga mendapatkan 

informasi yang lebih mendalam untuk mengumpulkan data.
7
 Maka dalam 

penelitian ini peneliti bisa menanyakan pertanyaan terkait tentang tingkat 

pemanfaatan jurnal cetak dan jurnal elektronik dengan bebas akan tetapi tidak 

terlepas dari masalah yang akan diteliti. Informan yang diwawancarai berjumlah 

berjumlah 10 (sepuluh) orang diantaranya kepala UPT. Perpustakaan Unsyiah, 

pustakawan pada bagian layanan jurnal berjumlah 1 (satu) orang  dan pustakawan 

di bagian layanan automasi berjumlah 1 (satu) orang serta mahasiswa yang 

mengunjungi ruang jurnal berjumlah 7 (tujuh) orang. Durasi waktu wawancara 

tergantung pada jawaban informan. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan alat 

wawancara yaitu sound recorder (perekam suara) dan buku catatan agar informasi 

yang disampaikan tidak ada yang tertinggal dalam proses wawancara. 

 Dari hasil wawancara tersebut, penulis akan menarik kesimpulan atas 

pertanyaan-pertanyaan yang telah peneliti ajukan dan menambahkan informasi 

yang peneliti anggap penting yang mungkin informasi tersebut luput dari 

pertanyaan yang peneliti ajukan. 

 

 

                                                             
6
Burhan Bungin, Metode Penelitian Kuantitatif  (Jakarta: Kencana, 2008), 126 

7 
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E. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokkan, 

sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai 

sosial, akademis, dan ilmiah.
8
 Tujuan utama dari analisis data ialah untuk 

meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan.
9
 

Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan 

di atas, maka penulis mengolah dan menganalisis data dengan beberapa tahap. 

Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:  

a. Reduksi Data 

Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyerdehanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan di lapangan. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data yaitu menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun 

yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. 

c. Menarik Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan agar data-data yang telah dianalisis 

dan diberikan penafsiran atau interpretasi tersebut mempunyai makna 

untuk kemudian dapat disusun menjadi kalimat-kalimat deskriptif yang 

dapat dipahami oleh orang lain serta dapat menginformasikan 

mengenai hasil penelitian.
10

 

Adapun tahapan-tahapan yang peneliti lakukan dalam melakukan 

pengolahan dan analisis data adalah : 

1. Mencatat semua data yang didapat di lapangan. 

2. Memilah-milah atau menyeleksi data yang relevan dengan tujuan 

penelitian. 

                                                             
8
Imam Suprayogo dan Tobroni,  Metodologi Penelitian Sosial-Agama  (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2003), 191. 

 
9
Mohammad Kasiram, Metodologi Penelitian : Refleksi Pengembangan Pemahaman dan 

Penguasaan Metodologi Penelitian (Malang: UIN Malang Press, 2008), 128. 

 
10

Imam,  Metodologi…, 193 
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3. Menganalisis dan menyajikan data dalam bentuk kalimat-kalimat 

deskriptif. 

4. Menarik kesimpulan dan menyusunnya menjadi laporan penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum UPT. Perpustakaan Unsyiah 

 

1. Sejarah Singkat UPT. Perpustakaan Unsyiah 

 

Perpustakaan Universitas Syiah Kuala didirikan pada tahun 1970. Pada saat 

awal beroperasi, Perpustakaan Universitas Kuala masih menggunakan gedung 

Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala sebagai tempat perpustakaan 

beroperasi pada tahun 1994 UPT. Perpustakaan Unsyiah menempati gedung baru 

denganluas sekitar 6000 M
2
. Gedung tersebut terdiri dari 3 lantai dengan lokasi 

yang cukup strategis dan berdampingan dengan pusat administrasi (KPA) 

Unsyiah. Di samping perkembangan infrastruktur UPT. Perpustakaan Unsyiah 

juga mengalami perkembangan dalam hal kepemimpinan. Hal ini dapat diketahui 

bahwa kepemimpinan UPT. Perpustakaan Unsyiah telah mengalami beberapa kali 

pergantian selama kurun waktu 44 tahun  sebagai berikut. 

Tabel 4.1 Nama-Nama Pimpinan Perpustakaan Unsyiah 

No Nama Pimpinan Periode 

1. Prof. Bahren T Sugihen 
Tahun 1970 sampai dengan 

1978 

2. Dra. Jang Jayahdi, MA 
Tahun 1978 sampai dengan 

1989 

3. Drs. Wamad Abdullah, MA 
Tahun 1989 sampai dengan 

1992 

4. Prof. Drh. Damrin Lubis, M. V.Sc 
Tahun 1992 sampai dengan 

1997 

5. Drs.Sofyan A. Gani, MA 
Tahun 1997 sampai dengan 

2000 

6. Sanusi bintang, S. H., M.L.I.S.,LLM 
Tahun 2000 sampai dengan 

2009 
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7. Dra. Zunaimar 
Tahun 2009 sampai dengan 

2012 

8. Dr. Taufiq Addul Gani, S.Kom, M Eng.Sc Tahun 2012 s/d sekarang 

(Sumber: http://liibrary.unsyiah.ac.id/struktur/sejarah) 

 

2. Koleksi Perpustakaan 

Perpustakaan Unsyiah memiliki koleksi sebanyak 75.114 judul atau 

136.925 eksemplar. Koleksi tersebut tersebar dalam berbagai jenis, meliputi buku 

teks, terbitan berkala (jurnal), laporan akhir, skripsi, tesis, disertasi, majalah, buku 

referensi, laporan penelitian, CD-ROM dan dokumentasi. Koleksi pada 

perpustakaan juga tidak hanya terbatas pada koleksi tercetak saja, namun 

perpustakaan juga telah melanggan E-Book dan E-Journal pada beberapa penerbit 

internasional.
1
 

3. Visi dan Misi 

a. Visi  

Menjadi Pusat Informasi Ilmiah Terkemuka dan Berdaya Saing di Asia Tenggara 

Pada Tahun 2018. 

b. Misi 

1) Menyediakan kebutuhan koleksi yang relevan dengan kebutuhan pengguna. 

2) Mengembangkan pusat repository local konten (deposit) yang open acces. 

3) Menyelenggarakan pelayanan prima yang memenuhi standar pelayanan 

minimum. 

4) Mengembangkan sistem otomasi perpustakaan yang standar. 

5) Mengembangkan kepentensi kepustakawanan yang bersertifikasi. 

                                                             
1
 UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala, “Stuktur dan sejarah UPT. Perpustakaan 

Universitas Syiah Kuala”. Diakses pada tanggal 11 Agustus 2016 pukul 11.13 WIB, melalui 

http://Library.unsyiah.ac.id/stuktur/sejarah/. 

http://liibrary.unsyiah.ac.id/struktur/sejarah
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6) Mengembangkan total quality manajemen dalam pengelolaan perpustakaan 

yang terakreditasi.
2
 

 

 

4. Struktur Organisasi 

Strukutur organisasi UPT Perpustakaan Unsyiah dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini: 

Tabel4.2 Struktur Organisasi Perpustakaan Unsyiah 

 

5. Jurnal Unsyiah 

UPT. Perpustakaan Unsyiah merupakan perpustakaan yang berada pada 

lembaga pendidikan perguruan tinggi, yang memiliki berbagai pelayanan dan 

salah satunya adalah layanan Portal UILIS (Unsyiah Integratied Library 

Information System) yang bisa diakses melalui http://uilis.unsyiah.ac.id/#. Portal 

UILIS merupakan sebuah  portal untuk memudahkan pengguna dalam mengakses 

                                                             
2
UPT.  Perpustakaan Universitas Syiah Kuala, “Visi dan Misi UPT. Perpustakaan 

Universitas Syiah Kuala”. Diakses pada tanggal 11 Agustus 2016 pukul 11.15 WIB,  melalui 

http://library.unsyiah.ac.id/visi-dan-misi/. 

 

http://uilis.unsyiah.ac.id/
http://library.unsyiah.ac.id/visi-dan-misi/
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aplikasi-aplikasi yang dimiliki oleh UPT. Perpustakaan Unsyiah.
3
Portal UILIS 

menyediakan akses-akses ke konten-konten edukasi dan jurnal ilmiah yang dapat 

digunakan dengan mudah oleh pemustaka. Diantaranya jurnal elektronik Unsyiah, 

jurnal elektronik dilanggan (seperti: IEEE, Science Direct, Proguest, Spinger 

Link, PQDT OPEN, dan E-resources), ETD, dan lain sebagainya, disini penulis 

meneliti dua jurnal yang dilanggan yaitu Science Direct dan , Spinger Link. UPT.  

Perpustakaan Unsyiah pertama sekali melanggan jurnal pada tahun 2013, hal ini 

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
4
 

E-Journal Unsyiah merupakan koleksi jurnal penelitian dosen yang di upload 

oleh pihak Fakultas sendiri kedalam sistem E-Journal Unsyiah. Setelah terdata, 

jurnal tersebut kemudian dapat diakses dan dibaca secara online.
5
 Disamping 

adanya jurnal elektronik UPT. Perpustakaan Unsyiah juga memiliki koleksi jurnal 

cetak yang bersumber dari hibah dari berbagai sumber diantaranya LIPI, UGM, 

USU, Universitas Syarif Hidayatullah.
6
 

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan 

tingkat pemanfaatan jurnal cetak dan jurnal elektronik di UPT. Perpustakaan 

                                                             
3
UILIS, “About Us”. Diakses  pada tanggal 12 Januari 2017 pukul 15.00 WIB, melalui 

http://uilis.unsyiah.ac.id. 

 
4
Hasil Wawancara Dengan Kepala Perpustakaan Unsyiah Bapak Taufik Abdul Gani, 

Banda  Aceh  Pada Tanggal 16 Januari 2017 

 
 

5
Oga Umar Dhani, “Referensi Lokal Kualitas Global”, Majalah Librisyiana Edisi 2 

(januari, 2016): 11. diakses  20 Desember 2016, http://library.unsyiah.ac.id/majalah-librisyiana-

edisi-ii-januari-2016/.   
6
Hasil Wawancara Dengan Ibu Misriati, Pustakawan Bagian Jurnal, Banda Aceh Pada 

Tanggal 16  Januari  2017 

http://uilis.unsyiah.ac.id/
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Universitas Syiah Kuala dengan menggunakan data dokumentasi yang diperoleh 

dari UPT. Perpustakaan Unsyiah. Berdasarkan data yang penulis peroleh di 

lapangan dapat diketahui bahwa tingkat pemanfaatan jurnal cetak dan jurnal 

elektronik adalah seperti yang digambarkan pada tabel dan diagram di bawah ini: 

1. Tingkat pemanfaatan jurnal cetak 

Perkembangan tingkat pemanfaatan jurnal cetak di Perpustakaan Unsyiah 

dapat dilihat pada tabel 4.3 Sebagai berikut : 

Tabel 4.3 Tingkat Pemanfaatan Jurnal Cetak di Perpustakaan 

Unsyiah 

Bulan 2015 Persentase 

Januari 14 2.39% 

Februari 25 4.27% 

Maret 47 8.02% 

April 28 4.78% 

Mei 23 3.92% 

Juni 10 1.70% 

Juli 2 0.34% 

Agustus 14 2.39% 

September 125 21.33% 

Oktober 121 20.65% 

November 85 14.55% 

Desember 92 15.7% 

Total 586 100% 

Sumber: Dokumen Perpustakaan Unsyiah Diolah, 2017 

 

 

 

http://liibrary.unsyiah.ac.id/struktur/sejarah
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Dalam bentuk grafik dapat dilihat sebagai berikut 

 

Pada tabel 4.3 menjelaskan perkembangan pemanfaatan jurnal cetak tahun 

2015. Berdasarkan pemanfaatan tahun 2015,  diagram grafik menunjukkan bahwa 

pemanfaatan jurnal cetak melalui fotokopi terjadi penurunan setiap bulannya. 

Pemanfaatan jurnal cetak pada pertengahan tahun yaitu pada bulan September 

yaitu 125 atau 21.33% terjadi kenaikan yang drastis jika dibandingkan dengan 

bulan sebelumnya, akan tetapi pada awal tahun dan akhir tahun mengalami 

penurunan, pemanfaatan yang paling sedikit terjadi pada bulan Juli 2 kali 

pemanfaatan 0.34%.  

Menurut analisa peneliti hal tersebut terjadi disebabkan oleh minimnya 

mempromosikan jurnal-jurnal cetak kepada pengguna. Pemanfaatan jurnal oleh 

mahasiswa sudah berorientasi pada jurnal elektronik yang sudah mulai dilanggan 

pada tahun 2013 oleh UPT. Perpustakaan Unsyiah. Mahasiswa lebih memilih 

menggunakan jurnal elektronik jika dibandingkan jurnal cetak. Disamping itu 
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jurnal cetak juga tidak up to date sehingga mengakibatkan mahasiswa lebih 

memilih jurnal elektronik yang selalu up to date.
7
 Disamping jurnal cetak 

mahasiswa juga memanfaatkan koleksi buku, koleksi karya ilmiah, majalah, surat 

kabar yang sudah memadai.
8
 Hal lainnya disebabkan berdasarkan observasi yang 

peneliti lakukan selama empat belas hari pada ruang  jurnal cetak ditemukan 

bahwa sangat sedikit pemanfaatan jurnal cetak yaitu hanya berkisar 10 s/d 15 kali 

pemanfaatan perhari pada satu orang pengguna memanfaatkan jurnal satu sampai 

tiga jurnal. 

2. Tingkat pemanfaatan jurnal elektronik yang dilanggan 

Perkembangan tingkat pemanfaatan jurnal elektronik yang dilanggan di 

Perpustakaan Unsyiah dapat dilihat pada tabel 4.4 Sebagai berikut : 

 

Tabel 4.4 Tingkat Pemanfaatan Jurnal Elektronik Yang  Dilanggan 

Perpustakaan Unsyiah 

Bulan 2015 Persentase 

Januari 5030 
5.01% 

Februari 9619 9.58% 

Maret 8545 8.51% 

April 11316 11.28% 

Mei 9956 9.92% 

Juni 6937 6.91% 

Juli 2442 2.43% 

Agustus 6438 6.41% 

                                                             
7
Hasil Wawancara Dengan Ibu Misriati, Pustakawan Bagian Jurnal, Banda Aceh Pada 

Tanggal 27 Desember 2016 

 
8
Hasil Wawancara Dengan Nindi Yushifa, Dewi Yuni Sartika Mahasiswa Unsyiah, Banda 

Aceh  Pada Tanggal 4  Januari 2017 
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September 7683 7.66% 

Oktober 15625 15.57% 

November 13968 13.92% 

Desember 2800 2.79% 

Total 100359 100% 

Sumber: Dokumen Perpustakaan Unsyiah Diolah, 2017 

Dalam bentuk grafik dapat dilihat sebagai berikut 

 

 Berdasarkan diagram grafik di atas dapat dilihat bahwa pengaksesan jurnal 

elektronik yang dilanggan oleh UPT. Perpustakaan Unsyiah yaitu springer dan 

science direct terjadi persaingan setiap bulannya, dimana pada awal tahun terjadi 

kenaikan 9.58%, beda halnya pada akhir tahun terjadi penurunan dari 13968 atau 

13.92% menjadi 2800 pengaksesan atau 2.79%. Pengaksesan paling tinggi terjadi 

pada bulan Oktober 15625 atau 15.57% dan pengaksesan paling rendah terjadi 

pada pertengahan tahun yaitu pada bulan Juli 2442 atau 2.43%. Menurut analisa 

yang peneliti lakukan, lonjakan yang signifikan terjadi karena UPT. Perpustakaan 
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Unsyiah melakukan promosi jurnal elektronik dengan mengadakan program kelas 

literasi informasi.
9
 Program ini merupakan pendidikan pengguna bagi mahasiswa 

Unsyiah untuk dapat semaksimal mungkin memanfaatkan seluruh jenis koleksi 

terutama jurnal elektronik dengan mengakses jurnal elektronik yang telah 

dilanggan melalui website http://uilis.unsyiah.ac.id. Dengan adanya program kelas 

literasi informasi sudah menjadi prioritas utama bagi mahasiswa untuk mencari 

tugas kuliah/sumber rujukan maupun tugas akhir mahasiswa melalui jurnal 

elektronik.
10

  

Hal lainnya juga disebabkan karena melihat dari keunggulan jurnal 

elektronik seperti yang dikemukakan oleh Lasa HS bahwa kelebihan jurnal 

elektronik antara lain: kemutakhiran, cepat diterima, menghemat tempat, dalam 

waktu yang sama dapat diakses banyak orang, lebih aman, mudah penelusuran, 

dan relatif lebih murah.
11

 Dari pendapat Lasa HS tersebut dapat diketahui bahwa 

jurnal elektonik lebih memudahkan pengguna dalam hal pengaksesannya yaitu 

dalam waktu yang sama dapat diakses banyak orang, dan juga menghemat tempat 

penempatan koleksi jurnal tidak perlu lagi di tata rapi pada rak cukup dimasukkan 

pada database sehingga dengan ini bisa memudahkan pengguna dalam hal 

penelusuran jurnal elektronik dimanapun pengguna inginkan. Hal senada juga di 

pertegas oleh informan dari pihak mahasiswa mengatakan bahwa jurnal elektronik 

                                                             
9
Hasil Wawancara Dengan Ibu Sitti Hajar, Pustakawan Bagian ruang automasi, Banda  

Aceh  PadaTanggal 20  Desember  2016 
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yang dilanggan bisa diakses oleh pengguna dimanapun sehingga memudahkan 

pengguna tanpa harus datang keperpustakaan.
12

 

3. Tingkat pemanfaatan jurnal elektronik terbitan Unsyiah 

Perkembangan tingkat pemanfaatan jurnal elektronik terbitan Unsyiah di 

Perpustakaan Unsyiah pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 4.5 Sebagai 

berikut : 

Tabel 4.5 Tingkat Pemanfaatan Jurnal Elektronik Terbitan Unsyiah 

di  Perpustakaan Unsyiah 

Bulan 2015 Persentase 

Januari 0 0 

Februari 0 0 

Maret 5319 3.23% 

April 17765 10.8% 

Mei 16430 9.99% 

Juni 11302 6.87% 

Juli 9149 5.56% 

Agustus 17526 10.65% 

September 24987 15.19% 

Oktober 27723 16.85% 

November 22612 13.74% 

Desember 16977 10.32% 

Total 164471 100% 

Sumber: Dokumen Perpustakaan Unsyiah Diolah, 2017 

Dalam bentuk grafik dapat dilihat sebagai berikut 

                                                             
12

Hasil Wawancara Dengan Marsauri, Febrina Sihotang, dwi agustina Mahasiswa 

Unsyiah, Banda Aceh  Pada Tanggal  3 Januari 2017 

 

http://liibrary.unsyiah.ac.id/struktur/sejarah


37 
 

 
 

 

Berdasarkan diagram diatas dapat dilihat bahwa pengaksesan jurnal 

elektronik yang dimiliki UPT. Perpustakaan Unsyiah terjadi penurunan yang 

signifikan pada setiap bulannya. Pada awal tahun dihitung dari bulan Maret dan 

pertengahan menjelang akhir tahun terjadi kenaikan yang meningkat yaitu pada 

bulan April 17765 atau 10.8%. akan tetapi pada pertengahan tahun bulan Juli 

9149 atau 5.56% dan akhir tahun bulan Desember 16977 atau 10.32% 

pemanfaatan jurnal terjadi penurunan yang drastis, penurunan paling banyak 

terjadi pada bulan Juli 9149 atau 5.56%. Pengaksesan paling banyak terjadi pada 

bulan Oktober 27723 atau 16.85%.  

Menurut hasil analisa yang peneliti lakukan, hal ini terjadi karena kurang 

adanya promosi dari pihak UPT. Perpustakaan Unsyiah sehingga jurnal elektronik 

yang dimilki UPT. Perpustakaan Unsyiah kurang diminati oleh pengguna. Jurnal 

elektronik tersebut juga tidak terlalu up to date, dan dari segi isi jurnal elektronik 

tersebut memuat informasi dalam skala local sehingga pengguna lebih beralih 

kepada jurnal elektronik yang dilanggan oleh UPT. Perpustakaan Unsyiah karena 
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jurnal elektonik yang dilanggan tersebut memuat informasi yang up to date dalam 

cakupan yang luas berupa penelitian-penelitian dari dunia internasional. 

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa tingkat 

pemanfaatan jurnal cetak dan jurnal elektronik oleh mahasiswa terdapat yang 

paling banyak dimanfaatkan oleh mahasiswa adalah jurnal elektronik yang 

dilanggan oleh UPT. Perpustakaaan Unsyiah jika dibandingkan dengan jurnal 

cetak atau jurnal elektronik Unsyiah, perbandingan ini didapatkan dari total 

pemanfaatan jurnal yang paling banyak. Dari setiap tahunnya yaitu pada jurnal 

cetak, jurnal elektronik yang dilanggan dan jurnal elektronik Unsyiah 

pemanfaatan yang tertinggi terjadi pada akhir tahun yaitu rata-rata terjadi pada 

bulan Oktober hal ini menurut analisa peneliti terjadi karena pada bulan tersebut 

yaitu bulan dimana awal pembukaan semester baru, proses belajar mengajar 

kampus juga baru dimulai pada saat itu mahasiswa banyak membutuhkan 

referensi atau sumber rujukan untuk tugas kuliah terutama pada jurnal. Kemudian 

pemanfaatan yang terendah terjadi pada pertengahan tahun yaitu pada bulan Juli 

hal ini menurut analisa peneliti disebabkan karena pada bulan juli ini aktifitas 

kampus tidak berlangsung atau libur, jadi pemanfaatan jurnal tidak terlalu 

digunakan.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa data penelitian tentang analisis tingkat 

pemanfaatan jurnal cetak dan jurnal elektronik oleh mahasiswa di UPT. 

Perpustakaan Unsyiah dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan jurnal cetak, dan 

jurnal elektronik baik itu yang dilanggan maupun jurnal yang dimiliki Unsyiah  

tingkat kenaikan yang terbanyak dan penurunan terendah pemanfaatan terjadi 

hampir pada bulan yang sama yaitu kenaikan terbanyak pada pemanfaatan jurnal 

cetak terjadi pada bulan September 125 kali pemanfaatan atau 21.33%, penurunan 

terendah pada bulan Juli 2 kali pemanfaatan atau 0.34% dengan total keseluruhan 

pemanfaatan 586 kali pemanfaatan. Pada pemanfaatan jurnal elektronik yang 

dilanggan kenaikan terbanyak terjadi pada bulan Oktober 15625 kali pengaksesan 

atau 15.57%, penurunan terendah terjadi pada bulan Juli 2442 kali pengaksesan 

atau 2.43% dengan total keseluruhan pengaksesan 100359 kali pengaksesan. 

Pemanfaatan pada jurnal elektronik yang dimiliki Unsyiah kenaikan yang 

terbanyak terjadi pada bulan Oktober 27723 kali pengaksesan atau 16.85%, 

penurunan terendah terjadi pada bulan Juli 9149 kali pengaksesan atau 5.56% 

dengan total keseluruhan pengaksesan 164471.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian serta merujuk pada kesimpulan, maka peneliti 

dapat mengemukakan saran untuk pertimbangan kemajuan mendatang antara lain 

sebagai berikut:  



40 
 

 
 

1. Diharapkan agar UPT. Perpustakaan Unsyiah dapat mensosialisasikan 

keberadaan jurnal elektronik dan cara mengakses jurnal yang dimiliki 

UPT. Perpustakaan Unsyiah. 

2. Diharapkan serta dapat menumbuhkan motivasi mahasiswa dalam 

pemanfaatan jurnal elektronik yang dimiliki UPT. Perpustakaan  dengan 

cara memberikan materi khusus atau kuliah khusus seperti halnya jurnal 

elektronik yang dilanggan. 

3. Diharapkan UPT. Perpustakaan Unsyiah untuk tetap melakukan promosi 

terhadap keberadaan jurnal-jurnal cetak yang dimiliki oleh perpustakaan, 

agar pemanfaatannya semakin meningkat. 
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