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Studi ini mengevaluasi kebutuhan informasi dan sumber daya perpustakaan yang 

tersedia untuk mahasiswa pascasarjana di Institut Studi Afrika, University of Ibadan, 

Nigeria. Seratus lima puluh lima salinan dari kuesioner yang diberikan kepada 

mahasiswa pascasarjana dalam Studi Perdamaian & Konflik (PCS) dan Studi Afrika 

(AFS) dan unit Pembangunan Perdamaian (BD). Studi ini mengidentifikasi Kenneth 

Dike, WORDOC dan IFRA perpustakaan yang biasanya digunakan oleh mahasiswa 

pascasarjana Institut Studi Afrika. Studi ini menunjukkan bahwa sumber daya/koleksi 

perpustakaan di Institut Ilmu Perpustakaan Afrika yang tersedia dan dapat diakses; dan 

79,4% dari mahasiswa pascasarjana yang puas dengan bahan pustaka yang tersedia. 

Tesis, disertasi dan artikel jurnal adalah bahan pustaka yang paling sering dirujuk. 

Penelitian lebih lanjut mengungkapkan bahwa artikel jurnal dan buku teks / monograf 

adalah bahan pustaka utama yang diperlukan oleh penelitian siswa.  

 

Hasil Analisis Varians Searah menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pascasarjana 

dengan bahan pustaka tidak signifikan (F = 0,895, p> 0,05). Penelitian ini 

merekomendasikan bahwa Institute Studi perpustakaan Afrika harus diperbarui dalam 

hal memperoleh buku, jurnal dan bahan audio visual untuk membuat perpustakaan 

paling direferensikan dalam rangka memenuhi kebutuhan peneliti Institut Studi Afrika. 
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PENDAHULUAN 

Institut Studi Afrika Universitas Ibadan didirikan oleh Undang-undang Senat, pada 

bulan Juli 1962. Ia disusun sebagai lembaga penelitian interdisipliner. Institut Studi 

Afrika adalah penerima hibah dari Rockefeller dan Ford Foundation. Pada bulan 

September 1969, Komisi Nasional Universitas merekomendasikan bahwa Pemerintah 

Militer federal mengambil alih tanggung jawab keuangan lembaga sebagai tujuan tak 

terpisahkan dari universitas. Studi Afrika adalah program multi disiplin di mana alat-

alat penelitian berbagai disiplin ilmu yang dibawa untuk menanggung studi Budaya 

Afrika. Studi ini mencakup Agama Tradisional Afrika, Hukum Afrika, Seni Visual, 

Musik, Tari untuk Studi Kinerja, Perdamaian dan Resolusi Konflik, Sejarah, Linguistik, 

Kepercayaan Agama dan Pemikiran Sistem. Studi tentang Budaya Tradisional adalah 

tugas multi-dimensi sejak musik, puisi; tari, patung dan lukisan membentuk suatu 

sistem integral yang langsung ditenun menjadi ekonomi, politik, struktur sosial dan 

agama dari masyarakat Afrika. Tujuan lembaga dalam melakukan penelitian tersebut 

dan memulai proyek serupa adalah tiga kali lipat. Yang pertama adalah untuk 

menetapkan standar yang tinggi beasiswa di Studi Afrika umumnya, yang kedua adalah 

dorongan dari pengembangan imajinatif bentuk-bentuk budaya baru dan adaptasi baru 

untuk kehidupan modern dan yang ketiga adalah untuk meminta perhatian dan 

kerjasama dari pelopor dan pekerja ahli serta menyediakan penyimpanan untuk bahan 

khusus yang dihasilkan. Tugas jangka panjang dari Institut Studi Afrika adalah untuk 

bekerja sama dengan banyak departemen dari universitas dalam mengembangkan 

beragai aspek Afrika dalam disiplin ilmu mereka, dengan relevansi utama untuk 

program pascasarjana. Pada bulan Oktober 1980, menyusul arahan dari Senat 

Universitas, lembaga memprakarsai program pengajaran pascasarjana. Namun, menjadi 

sebuah lembaga yang unik dan arah penelitian yang pada dasarnya dari perspektif 

Afrika adalah mendapatkan akses ke informasi tentang berbagai macam masalah dan 

kadang-kadang membuat frustasi mahasiswa. 



Para mahasiswa pascasarjana membutuhkan akses ke berbagai jenis dan format 

informasi, termasuk buku teks, jurnal dan serial. Hal ini sering terabaikan bahwa 

informasi adalah kekuatan. Informasi yang diperlukan untuk berbagai tujuan dan 

penggunaannya tergantung pada ketersediaan. Chambers Encyclopedia (1970) 

mendefinisikan informasi adalah sesuatu yang mengurangi keraguan atau ketidakpastian 

tentang masalah tertentu atau keadaan. Perpustakaan di Nigeria tidak cukup dana untuk 

buku dan banyak dari buku-buku yang tersedia adalah terbitan lama. Hal ini 

memberikan kontribusi untuk kebutuhan informasi mahasiswa yang bisa menyangkal 

mereka akses ke informasi terkini tentang konsep, metode dan teori dalam berbagai 

bidang usaha manusia. Dengan munculnya Teknologi Komunikasi (ICT), sebagian 

besar Informasi dari internet dan, kebutuhan informasi dari mahasiswa memiliki akses 

ke informasi dan bahan terbaru. Internet serta penerbitan artikel online menggunakan 

opsi akses terbuka telah datang untuk mengatasi masalah aksesibilitas bahan informasi 

(Echezona et al., 2011). Teknologi-teknologi baru di lingkungan akademik 

memungkinkan mahasiswa berdamai dengan batas-batas penelitian dari negara lain, 

sehingga membuat penelitian lebih sulit. Tetapi penggunaan internet tergantung pada 

latar belakang sosial ekonomi mahasiswa; dan tidak semua mahasiswa dapat mengakses 

internet setiap hari karena masalah daya (listrik). Ini berarti bahwa perpustakaan masih 

berfungsi sebagai tempat mencari informasi. Jadi memahami kebutuhan informasi dan 

sumber informasi yang digunakan oleh mahasiswa pascasarjana akan membantu 

perpustakaan untuk memperoleh jurnal regulaer dan uptodate serta sumber informasi 

lainnya yang terus-menerus dibutuhkan oleh mahasiswa pascasarjana selama program 

mereka. Informasi ini akan membantu membuat penelitian Budaya Afrika, Agama, 

Resolusi Perdamaian dan Konflik lebih menarik serta membantu memperluas teori dan 

penerapan model dalam memahami Budaya Tradisional Afrika. Ketersediaan informasi 

up-to-date tergantung pada akuisisi. Dengan demikian, perolehan informasi untuk 

Perpustakaan Institut Studi Afrika akan membantu siswa untuk melakukan penelitian 

yang efektif untuk pertumbuhan keseluruhan dari budaya Afrika. Beberapa penelitian 

telah dilakukan untuk memahami kebutuhan informasi siswa. Lainnya melihat 

kebutuhan informasi dari masing-masing departemen, tetapi kebutuhan informasi dan 



sumber daya perpustakaan yang tersedia untuk mahasiswa pascasarjana dari Institut 

Studi Afrika sedikit diteliti. Hal ini atas dasar ini bahwa penelitian mengevaluasi 

kebutuhan informasi, sumber daya perpustakaan dan layanan yang tersedia untuk 

memenuhi mahasiswa pascasarjana di Institut Studi Afrika, University of Ibadan, 

Nigeria. 

 

Perpustakaan adalah salah satu fasilitas penelitian di Institut Studi Afrika. Perpustakaan 

memelihara bahan referensi yang cukup besar dari enam ribu judul saat ini. Koleksi ini 

mencerminkan cakupan selektif mata pelajaran. Ini termasuk sejarah Afrika, Sosiologi, 

Ilmu Politik, Linguistik, Arkeologi, Antropologi, Musik dan Seni Visual. Ada juga 

koleksi karya cetak, konferensi, makalah seminar dan film budaya. Rak terbuka berisi 

enam ribu judul buku, judul-undang, seribu lima ratus, tiga ratus enam puluh judul 

jurnal sebagian besar berhenti berlangganan, sembilan puluh enam judul tesis, disertasi 

lima, 811 Masters Proyek. Bahan lain adalah: tujuh puluh dua boks cetak ulang, satu 

kotak kertas seminar dan majalah. Institut Ahli Taurat dan majalah NewsWatch, 

makalah konferensi, brosur di tujuh kotak, bendel koran selama tujuh tahun. Daftar 

rekaman suara yang tersedia di kantor Petugas Senior Perpustakaan adalah sebagai 

berikut; disimpan 1828 gulung untuk kaset suara lama, mencatat enam puluh satu 

gulung ke kaset singkat, direkam empat kaset Audio, Sembilan puluh delapan piringan 

hitam, lima puluh roll film.  

Program Perdamaian dan Resolusi Konflik adalah tiga belas tahun di Institut Studi 

Afrika dan memiliki koleksi buku yang sangat banyak. Resource Center dinamai donor 

Dr Abolurin (Komandan Pertahanan Sipil). Buku-bukunya terutama pada Pembangunan 

Perdamaian dan Resolusi Konflik. Mengelola sumber daya yang lebih dari empat ribu 

judul buku. Selain Perpustakaan Institut Studi Afrika dan Abolurin Resource Center, 

Institut memiliki tiga pusat dokumentasi yaitu; Pusat Dokumentasi Arab, Dokumentasi 

Pusat Pengobatan Tradisional dan Perancis Lembaga Penelitian di Afrika. Pusat-pusat 

dokumentasi disebutkan juga membantu mahasiswa penelitian dalam studi mereka di 

berbagai disiplin ilmu. Museum Institut memiliki koleksi sangat menarik lebih dari dua 

ribu bahan etnografi dan benda-benda seni tradisional. Sebagian besar benda-benda 



yang dari Nigeria dan negara Afrika lainnya serta Brazil yang memiliki hubungan 

historis dengan Nigeria. Institut Studi Afrika rumah utama dari Universitas Ibadan 

koleksi seni etnografi dan halus yang mencerminkan kepentingan penelitian dari Institut 

Studi Afrika. Ini berisi contoh budaya material, topeng ukir, kostum kain kelompok 

kultus, lencana politik agama, pemahat dan alat kuli, alat nelayan dan petani, perabot 

rumah tangga dan peralatan, lukisan, cetakan, gambar dan patung. Saat ini ada lebih dari 

seribu benda dari Nigeria, Mali, Pantai Gading, Dahomey, Togo dan Kamerun serta 

Brasil yang memiliki hubungan historis dengan Afrika. Benda-benda ini diperoleh 

melalui pembelian langsung di lokasi. Beberapa item ini hadiah, seperti Benin antik 

1897. Lembaga ini juga pelindung seni modern di Nigeria dan memiliki koleksi lukisan 

yang unik, patung, kain dan kerja logam. Institut Perpustakaan dan Resource Center 

buka dari hari Senin - Jumat pukul 08:00-16:00. Staf menerjemahkan referensi, 

membaca dan memberi jasa reprografi kepada mahasiswa. Perpustakaan ini ditutup 

selama seminggu setiap bulan selama pemeriksaan untuk mengaktifkan Petugas Senior 

Perpustakaan berpartisipasi dalam layanan 24 jam pada Perpustakaan Utama (Kenneth 

Dike Library). Dalam periode itu, perpustakaan selalu terkunci untuk keamanan. 

Petugas Senior Perpustakaan dan Asisten Perpustakaan adalah anggota staf di 

perpustakaan. Saat ini, Petugas Senior Perpustakaan adalah satu-satunya staf pengelola 

perpustakaan karena universitas umumnya pendek staf. 

 

Lingkup penelitian 

Penelitian ini terbatas pada mahasiswa pasca sarjana Institut Studi Afrika, University of 

Ibadan. Tertutup untuk siswa penelitian di tiga unit Studi Perdamaian dan Konflik, 

Studi Afrika dan Pembangunan Perdamaian. Survei itu dilakukan pada tahun akademik 

2011/2012. 

Tujuan dari penelitian ini 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1.Tentukan kebutuhan informasi mahasiswa pascasarjana. 

2.Periksa sumber daya perpustakaan yang tersedia untuk mahasiswa pascasarjana 

 



TINJAUAN PUSTAKA 

Ada berbagai sumber informasi. Kebutuhan informasi Mahasiswa Pascasarjana penting 

bagi perpustakaan dalam meningkatkan koleksi dan layanan mereka melalui sumber 

daya yang tersedia perpustakaan. Kebutuhan informasi menurut Case (2002), adalah 

pengakuan bahwa pengetahuan Anda tidak memadai untuk memenuhi tujuan yang 

Anda miliki. Jenis informasi yang dibutuhkan pengguna sepenuhnya tergantung pada 

penggunaan informasi. Penelitian telah dilakukan oleh sejumlah ilmuwan tentang 

kebutuhan informasi dan mereka menemukan bahwa 'kebutuhan informasi' adalah 

kompleks dan kebutuhan untuk informasi spesifik harus ditentukan oleh kelompok 

pengguna / user (Adelani, 2002).  

 

Studi oleh Sohail et al. (2012), dalam penggunaan sumber daya perpustakaan dan 

layanan, menemukan bahwa, mahasiswa perlu dipandu oleh referensi pustakawan untuk 

memenuhi kebutuhan informasi mereka. Pedoman kegiatan Perpustakaan diatur dalam 

Perpustakaan Kenneth Dike yang merupakan Perpustakaan Utama Universitas Ibadan 

untuk mahasiswa baru dan mahasiswa pascasarjana untuk penggunaan yang efektif dari 

sumber daya perpustakaan. Kebutuhan berbeda sesuai dengan kelompok pengguna. 

Ehikhamenor (1990) mengamati bahwa kebutuhan informasi para ilmuwan akademik 

tidak cukup sama dengan orang-orang dari industri. Tentu kebutuhan informasi peneliti 

Seni tidak pernah bisa sama dengan teknisi. Kebutuhan informasi (Akinola, 2009) 

adalah keinginan seorang individu atau kelompok atau perusahaan untuk mencari dan 

memperoleh informasi untuk memenuhi kebutuhan. Ranganadham dan Babu (2012) 

mempelajari kesadaran dan penggunaan sumber daya perpustakaan dan layanan di 

Universitas Osmania di Hyderabad. Mereka mempelajari kecukupan sumber daya 

perpustakaan dan kepuasan dalam sumber-sumber informasi. Studi penelitian telah 

dilakukan yang meneliti kebutuhan informasi dan sumber daya perpustakaan yang 

tersedia untuk kelompok pengguna seperti akademisi, non-akademik, peneliti, ilmuwan, 

teknolog sementara penelitian lain membedakan antara kelompok-kelompok ini 

tergantung pada berbagai fakultas mereka (Brown, 1999; Msuya, 2002; Callinan, 2005). 

Sumber informasi yang dapat dibagi menjadi dua, sumber perpustakaan dan non-



perpustakaan (Uhegbu, 2001). Sumber daya perpustakaan termasuk buku teks, jurnal, 

koran, majalah, E-kelas, Unit TIK dan lain-lain. Sumber non-perpustakaan termasuk 

televisi, radio, poster dan selebaran tetapi sumber daya yang menarik adalah sumber 

daya perpustakaan yang tersedia dan dapat diakses oleh mahasiswa pascasarjana Institut 

Studi Afrika. Menurut Uhegbu (2001), untuk setiap koleksi disebut perpustakaan atau 

pusat sumber daya itu harus memenuhi prasyarat dasar sebagai berikut: 

1. menjadi reservoir pengetahuan yang tercatat, baik di media cetak atau non-cetak; 

2. disiapkan untuk digunakan dan diatur secara sistematis; menawarkan layanan yang 

harmonis di dalam dan di luar lokasi dan sejauh tujuannya, filsafat dan kebijakan. 

 

 

Informasi adalah sumber daya penting dimana individu dalam setiap masyarakat harus 

memiliki akses ke sana (Kantumoya, 1992). Menurut Opeke (2002), informasi dapat 

dikonseptualisasikan sebagai pintu gerbang ke sumber daya lainnya, baik itu sosial, 

ekonomi, teknologi dan pendidikan. Kebutuhan informasi, dalam ilmu informasi, 

menurut Kahthau (1993), berevolusi dari kesadaran samar-samar sesuatu yang hilang 

dan berpuncak dalam mencari informasi yang memberikan kontribusi untuk 

pemahaman dan makna apa yang dibutuhkan. 

 

Table 1. Perpustakaan yang banyak digunakan oleh responden 

 

Library used Frequency % 

Institute of African Studies 12 7.7 

Kenneth Dike Library 67 43.2 

WORDOC Library 32 20.6 

IFRA Library 20 12.9 

Social Science Library 8 5.2 

Abolurin Resource Library 16 10.3 

Total 155 100 

 



Wilson (1997) menunjukkan bahwa, harus ada motif yang menyertainya ketika 

seseorang mengalami kebutuhan informasi. Thompson (2004) melihat kebutuhan 

informasi sebagai apa yang harus dicari untuk mendukung profesinya. Kebutuhan 

adalah masalah prioritas, apa yang kita butuhkan adalah alasan utama. Haruna dan 

Mabawonku (2001) mengemukakan bahwa kebutuhan muncul ketika dunia 

pengetahuan yang dimiliki kurang dari apa yang dibutuhkan untuk menangani beberapa 

masalah dan kebutuhan informasi yang beragam, terus berubah dan tidak bisa 

digeneralisasi. Mahasiswa selalu bertekad untuk mencari informasi untuk meningkatkan 

penelitian mereka. Bii dan Otike (2003) mempelajari penyediaan dan aksesibilitas 

informasi kesehatan. Studi ini menunjukkan fakta bahwa sumber informasi kesehatan 

yang tersedia dan dapat diakses adalah sumber non-perpustakaan. Okey (1999), pada 

kebutuhan informasi dari penghuni pedesaan, menemukan bahwa pemanfaatan sumber 

informasi ditentukan oleh usia, tetapi tergantung juga pada aksesibilitas dan keberadaan 

sumber tersebut. 

 

METODE 

Desain survei deskriptif diadopsi untuk penelitian ini. Populasi penelitian terdiri semua 

mahasiswa pascasarjana Institut Studi Afrika, Universitas Ibadan, Nigeria. Para peserta 

dibagi menjadi tiga unit di bawah Institut Studi Afrika; unit Studi Konflik  Perdamaian 

dan Studi Afrika dan Pembangunan Perdamaian. Peserta didekati di ruang kuliah 

masing-masing dan setelah persetujuan diberikan, instrumen diberikan kepada siswa. 

Teknik pengambilan sampel Stratified dikerjakan, karena Institute memiliki tiga unit 

seperti yang disebutkan di atas. Dalam semuanya, 155 eksemplar kuesioner terstruktur 

diberikan; PCS memiliki 85 eksemplar, AFS memiliki 25 eksemplar dan PB memiliki 

45 eksemplar. 

 

Sebuah kuesioner terstruktur yang dibangun sendiri digunakan untuk penelitian. 

Kuesioner dibagi menjadi empat bagian: A, B, C dan 

D. Bagian A diukur karakteristik demografi mahasiswa; Informasi Bagian B diukur 

kebutuhan responden; Bagian C diukur ketersediaan bahan pustaka, sedangkan Bagian 



D diukur tingkat kepuasan responden dengan sumber daya perpustakaan yang tersedia 

serta akses ke bahan pustaka. Data yang diperoleh dari kuesioner dianalisis 

menggunakan tages persentil sederhana dan Korelasi Product Moment Pearson melalui 

penggunaan SPSS versi 20.0 perangkat lunak untuk Windows dan digambarkan dalam 

tabel dan grafik. 

 

HASIL 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perpustakaan paling banyak digunakan oleh 

responden adalah Kenneth Dike (Tabel 1). WORDOC dan IFRA diidentifikasi sebagai 

perpustakaan biasanya digunakan untuk mengumpulkan dan mencari informasi yang 

berkaitan dengan sastra Afrika dan Perempuan Penelitian dan Dokumentasi. Namun 

demikian, Kenneth Dike Perpustakaan adalah perpustakaan yang paling sering 

digunakan oleh mahasiswa pascasarjana untuk informasi terkait karena KDL adalah 

Perpustakaan Utama Universitas Ibadan. Perpustakaan memiliki sebagian besar sumber 

daya perpustakaan yang dibutuhkan oleh mahasiswa pascasarjana yaitu - layanan 

OPAC, fasilitas temu balik sumber elektronik, buku teks, Jurnal terkini dan Proyek / 

Tesis yang tidak tersedia di Perpustakaan Institut Studi Afrika. Namun, tiga 

perpustakaan umum berfungsi sebagai tempat untuk meningkatkan penelitian di 

berbagai bidang studi Afrika terkait seperti Studi Perdamaian dan Konflik, Studi Afrika, 

Penelitian dan Pusat Dokumentasi Pembangunan Perdamaian Wanita. 

 

Tingkat aksesibilitas ke perpustakaan 

Aksesibilitas informasi tetap penting dalam wacana penelitian pascasarjana. Dalam 

rangka untuk memastikan tingkat aksesibilitas untuk bahan pustaka, responden diminta 

untuk memastikan tingkat aksesibilitas terhadap sumber daya perpustakaan; hasil 

penyelidikan menunjukkan bahwa bahan-bahan di perpustakaan yang mudah diakses 

dengan 78,7% dari keseluruhan tanggapan (Gambar 1). Selain itu, 7,7% dari responden 

yang berpendapat bahwa materi di perpustakaan sedikit diakses; untuk kelompok orang, 

mereka tidak memiliki akses lengkap untuk semua informasi yang diperlukan, 

sementara 13,5% menyatakan bahwa bahan-bahan di perpustakaan tidak dapat diakses. 



Namun, hasil yang diperoleh di sini mengungkapkan bahwa informasi umumnya 

diakses responden di Perpustakaan 

University of Ibadan. 

 

Bahan Pustaka Sering Dirujuk

Informasi dalam Tabel 2 menunjukkan bahwa tesis, disertasi dan jurnal artikel yang 

paling sering dirujuk bahan oleh responden. Hal ini jelas sebagai 

mahasiswa pascasarjana. Hal ini diikuti oleh buku teks/monograf. Bah

yang sering digunakan memungkinkan penelitian diidentifikasi untuk penyelidikan 

lebih lanjut serta memberikan klarifikasi teoritis dan metodologis dalam penelitian studi 

Afrika. Mereka juga membantu dalam membentuk penelitian ini

lebih mudah serta berfungsi sebagai

Figure 1. Accessibility

 

 

 

 

 

 

asil yang diperoleh di sini mengungkapkan bahwa informasi umumnya 

Perpustakaan Institut Studi Afrika dan perpustakaan lain di 

irujuk 

Informasi dalam Tabel 2 menunjukkan bahwa tesis, disertasi dan jurnal artikel yang 

paling sering dirujuk bahan oleh responden. Hal ini jelas sebagai fokus 

mahasiswa pascasarjana. Hal ini diikuti oleh buku teks/monograf. Bahan-bahan pustaka 

yang sering digunakan memungkinkan penelitian diidentifikasi untuk penyelidikan 

lebih lanjut serta memberikan klarifikasi teoritis dan metodologis dalam penelitian studi 

Afrika. Mereka juga membantu dalam membentuk penelitian ini dan membu

berfungsi sebagai panduan untuk studi prospektif. 

 

Accessibility to information in the library. 

asil yang diperoleh di sini mengungkapkan bahwa informasi umumnya 

Institut Studi Afrika dan perpustakaan lain di 

Informasi dalam Tabel 2 menunjukkan bahwa tesis, disertasi dan jurnal artikel yang 

fokus studi pada 

bahan pustaka 

yang sering digunakan memungkinkan penelitian diidentifikasi untuk penyelidikan 

lebih lanjut serta memberikan klarifikasi teoritis dan metodologis dalam penelitian studi 

dan membuat diskusi 

 



Table 2. Frequently used library materials. 

 

Material Frequency Percentage 

Textbooks/Monographs 18 11.6 

Journal articles 31 20 

Reference materials 15 9.7 

Conference proceedings 6 3.9 

Theses and dissertation 46 29.7 

Reprographic services 9 5.8 

Abstract/Indexes 10 6.5 

Bibliographic services 20 12.9 

  Total 155 100   

Source: Field data. 

 

Di atas, tesis, disertasi dan jurnal memberikan dasar untuk pencarian literatur. Bahan 

pustaka lainnya fre- paling sering digunakan untuk penelitian pascasarjana termasuk 

abstrak / indeks dan bahan referensi. Bahan pustaka ini tetap penting dalam mencapai 

penelitian mutakhir. 

 

Ketersediaan Bahan Pustaka 

Tabel 3 memberikan informasi penting tentang bahan pustaka yang tersedia untuk 

responden. Hal ini menunjukkan bahwa tesis, disertasi, jurnal dan surat kabar/majalah 

yang bersumber di perpustakaan tersedia untuk responden untuk referensi selanjutnya. 

Hal ini jelas karena mereka merupakan bahan yang sering digunakan untuk penelitian 

pascasarjana. Koran / majalah yang digunakan oleh responden untuk mencari informasi 

tentang beragam aspek ekonomi seperti lowongan, olahraga, berita nasional dan internal 

maupun literatur untuk tujuan akademis. Jurnal dan tesis di sisi lain berfungsi sebagai 

panduan untuk wacana akademik. 

 



Table  3.  Library  resources/materials  readily  available  to respondents. 

  Resources           Frequency    Percentage   

Books  7 4.5 

Journals  36 23.2 

Theses and dissertation 77 49.7 

Newspapers/Magazines 30 19.4 

Conference proceedings 5 3.2 

Total  155 100 

Source: Field data. 

Sumber daya perpustakaan lainnya tersedia tetapi jarang digunakan termasuk prosiding 

konferensi dan buku pelajaran. 

 

Bahan Pustaka dan Pemanfaatannya 

Informasi dalam Tabel 4 menunjukkan bahwa di antara berbagai sumber perpustakaan, 

tesis dan disertasi yang digunakan sehari-hari, diikuti oleh surat kabar/majalah. Seperti 

disebutkan sebelumnya, bahan-bahan ini memberikan responden dengan informasi yang 

diperlukan setiap hari. Untuk responden, tesis dan disertasi memberikan dasar untuk 

penelitian pascasarjana, penelitian sebagian besar Afrika yang memiliki metode 

penyelidikan unik. Untuk bahan yang digunakan sekali dalam seminggu, koran/majalah 

serta tesis dan disertasi berada di atas. Hal ini jelas seperti yang sering digunakan oleh 

responden. Lebih lanjut mengungkapkan bahwa prosiding konferensi dan buku 

merupakan sumber perpustakaan kadang-kadang digunakan oleh responden. Ini karena 

itu menunjukkan bahwa tesis/disertasi, koran/majalah dan jurnal merupakan bahan 

pustaka sering digunakan. Konferensi proseding kadang-kadang digunakan dan 

berfungsi sebagai pilihan terakhir untuk pencarian literatur, karena responden pada 

dasarnya berkonsentrasi pada tesis/disertasi dan jurnal. 
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Thesis and
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Newspapers/Magazin
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Figure 2. Respondents’ satisfaction with 

 

Tingkat Kepuasan 

Gambar 2 menilai tingkat responden kepuasan dengan bahan pustaka yang tersedia. 

Hasil pada gambar mengungkapkan bahwa 71,6% responden merasa 

ketersediaan bahan pustaka, sedangkan 20,6% tidak puas. Untuk kelompok ini orang 

tidak senang, universitas harus

bahan pustaka yang usang dan banyak yang disusutkan. Misalnya, beberapa responde

 resource and frequency of use. 

Frequency 

Daily    Once a week    Twice a week    Fourth
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Gambar 2 menilai tingkat responden kepuasan dengan bahan pustaka yang tersedia. 

Hasil pada gambar mengungkapkan bahwa 71,6% responden merasa puas dengan 

ketersediaan bahan pustaka, sedangkan 20,6% tidak puas. Untuk kelompok ini orang 

tidak senang, universitas harus memperbarui bahan di perpustakaan, karena beberapa 

bahan pustaka yang usang dan banyak yang disusutkan. Misalnya, beberapa responde

Occasio 

 

Gambar 2 menilai tingkat responden kepuasan dengan bahan pustaka yang tersedia. 

puas dengan 

ketersediaan bahan pustaka, sedangkan 20,6% tidak puas. Untuk kelompok ini orang 

memperbarui bahan di perpustakaan, karena beberapa 

bahan pustaka yang usang dan banyak yang disusutkan. Misalnya, beberapa responden 



mencatat bahwa katalog tesis perlu diganti karena sebagian besar judul telah robek, 

yang membuat sulit untuk mencari judul tesis di perpustakaan. Judul tesis benar-benar 

harus benar diketik dan terikat. Judul juga harus dimasukkan dalam data dasar 

perpustakaan Institut Studi Afrika untuk memudahkan pengambilan sumber referensi. 

Secara umum, hasilnya menunjukkan bahwa responden yang memanfaatkan bahan 

pustaka puas dan senang dengan sumber daya yang tersedia. 

Kategori Informasi Bersumber Oleh Responden 

Tabel 5 

  Type of information Frequency %   

Academic information 85 54.8 

Employment information 31 20 

Information for personal development 19 12.3 

Health information 8 5.7 

Political/global information 12 7.7 

Total 155 100 

Source: Field data. 

Pada Tabel 5, hasil menunjukkan bahwa informasi akademik adalah informasi utama 

yang diperlukan oleh responden, yang mungkin merupakan motif untuk mengunjungi 

perpustakaan. Hal ini diikuti oleh informasi pekerjaan yang biasanya terkandung dalam 

surat kabar. Karena tidak semua responden mampu membeli koran dan dengan 

ketersediaan mesin fotokopi yang memungkinkan informasi yang diperlukan untuk 

menjadi berguna, responden mengunjungi perpustakaan untuk informasi tersebut. 

Layanan ini mungkin tidak tersedia di luar perpustakaan. Informasi lain yang diperlukan 

oleh responden namun yang mungkin tidak penting sebagai informasi akademik adalah 

informasi untuk pengembangan pribadi, informasi kesehatan dan informasi politik / 

global. Hasilnya karena itu mengidentifikasi informasi akademik sebagai jenis utama 

dari informasi yang biasanya bersumber oleh responden di perpustakaan. 

 

 



Table 6. Information materials required by postgraduate students. 

  Materials Frequency %   

Textbooks/Monographs 30 19.4 

Journal articles 89 57.4 

Reference materials 22 14.2 

Audio-Visual materials 14 9 

Total 155 100 

 

Source: Field data. 

 

Bahan Pustaka yang Dibutuhkan 

Bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan oleh responden dalam kegiatan akademik sehari-

hari mereka disajikan pada Tabel 6. yang menunjukkan bahwa artikel jurnal dan buku 

teks/monograf adalah bahan pustaka utama yang biasanya diperlukan oleh responden. 

Hal ini jelas sebagai bahan penelitian mahasiswa dengan teori terbaru dan metodologi 

ini di berbagai bidang Studi Afrika, Perdamaian dan Resolusi Konflik serta dalam 

Pembangunan Perdamaian. Bahan juga berfungsi sebagai panduan untuk menulis tesis 

dan artikel untuk publikasi di jurnal lokal dan internasional. Memang, sebuah artikel 

yang ditulis dengan baik atau tesis tidak dapat dicapai tanpa ketersediaan bahan pustaka 

tersebut. Melalui jurnal dan monograf, metode untuk penelitian dapat direplikasi dan 

didefinisikan ulang sesuai dengan perspektif lokal; serta menunjukkan arah penelitian 

dan bidang kebutuhan untuk studi lebih lanjut. 

 

Analisis Variasi dalam Tingkat Kepuasan dengan Bahan Pustaka 

Sejak meneliti kebutuhan informasi dan ketersediaan sumber daya perpustakaan 

mahasiswa pascasarjana, penelitian ini berusaha untuk mengetahui apakah tingkat 

kepuasan dengan bahan pustaka yang tersedia bervariasi di antara responden di tiga unit 

di bawah Institut Studi Afrika. Untuk menentukan ini, Analisis varians One-Way Uji 

dilakukan. Skala respon sangat puas (4 poin), puas (3 poin), sedikit puas (2 poin) dan 



tidak puas (1 poin) yang dimasukkan ke dalam software SPSS 20.0. Hasil yang 

diperoleh dapat dilihat pada Tabel 7. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tingkat 

kepuasan dengan bahan pustaka tidak berbeda di tiga unit Studi Afrika. Ini berarti 

bahwa responden mempunyai pendapat yang sama mengenai ketersediaan bahan di 

perpustakaan. Karena Institute melakukan penelitian pada studi terkait Afrika, metode 

dan teori-teori yang digunakan bisa sama. Oleh karena itu, ada triangulasi tingkat tinggi 

(pinjaman/penggunaan teori dan metode) dan sinergi untuk subjek sukses penelitian. 

 

PEMBAHASAN 

Studi tentang penggunaan perpustakaan oleh program pascasarjana dari Institut Studi 

Afrika untuk mengumpulkan informasi penelitian dalam kaitannya dengan Studi Afrika 

digambarkan pada Tabel 1 dan Gambar 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Perpustakaan Kenneth Dike adalah perpustakaan yang paling sering digunakan karena 

sebagai perpustakaan utama universitas, di sana memiliki hampir semua sumber daya 

perpustakaan dan layanan yang dibutuhkan oleh mahasiswa pascasarjana. Lainnya 

adalah perpustakaan fakultas/departemen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber 

daya perpustakaan hanya tersedia di perpustakaan-perpustakaan departemen yang 

diakses oleh mahasiswa pascasarjana. Studi ini menunjukkan bahwa sumber informasi 

di perpustakaan universitas yang dapat diakses oleh mahasiswa pascasarjana. Ini 

menunjukkan bahwa mahasiswa benar-benar merasa lebih mudah untuk menemukan 

bahan di perpustakaan daripada mencari online, tugas yang mungkin tampak kurang 

melelahkan; mayoritas tesis/disertasi yang dilakukan di Institute tidak ditemukan secara 

online, dan hanya dapat diakses di perpustakaan. Institut Studi Afrika masih harus 

otomasi. Ini panggilan untuk kebutuhan upload tesis online menggunakan situs 

universitas untuk referensi peneliti masa depan. Temuan ini setuju dengan Fidzani 

(1998) bahwa peneliti bergantung pada sumber daya perpustakaan. Studi ini 

menunjukkan bahwa tesis, disertasi dan artikel jurnal merupakan bahan yang paling 

sering dirujuk oleh mahasiswa untuk penelitian, karena mereka memberikan informasi 

penting untuk mencapai penelitian mutakhir. Hasil ini menegaskan temuan studi 

sebelumnya dan terkait, seperti yang Gooden (2001) dan Echezona et al. (2011) bahwa 



mahasiswa lebih mengacu pada artikel jurnal dari sumber informasi lain karena mereka 

adalah sumber utama informasi bagi akademisi untuk melakukan penelitian yang 

bermakna. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tesis, disertasi, artikel jurnal, layanan bibliografi 

dan buku teks/monograf adalah sumber utama perpustakaan dan dapat diakses oleh 

mahasiswa pascasarjana untuk wacana akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

sumber daya perpustakaan diakses dan mahasiswa pascasarjana puas dengan bahan 

yang tersedia. Positif respons ini mungkin terdengar, mungkin tidak berlaku untuk 

sebagian besar perguruan tinggi di Nigeria, karena banyak universitas di negara tersebut 

tidak memiliki bahan up-to-date untuk program pascasarjana dalam aspek Studi Afrika. 

Seperti dilansir Ajiboye dan Tella (2007) bahwa sebagian besar universitas di Nigeria 

kekurangan bahan sumber daya untuk penelitian. Informasi akademik diakui sebagai 

informasi utama yang diperlukan oleh mahasiswa pascasarjana, yang mungkin adalah 

motif kunjungan mereka ke perpustakaan. Hal ini karena mahasiswa biasanya sarat 

dengan berbagai tugas dan presentasi seminar yang tidak memerlukan tempat lain, 

selain perpustakaan. Perpustakaan karena itu dilihat sebagai satu-satunya lingkungan 

untuk menangani wacana yang ketat. 

 

Table 7. ANOVA result of the variation in level of satisfaction. 

 

Source of Sum of squares Df Mean F Sig. 

Between Groups 3.004 3 1.001 .895* .445 

Within Groups 168.905 151 1.119  

Total 171.910 154   

*Insignificant at 5% alpha level. Source: SPSS output. 

 

 



Studi ini memberikan informasi penting tentang bahan pustaka yang tersedia untuk 

mahasiswa. Ini menunjukkan bahwa tesis, disertasi, jurnal dan surat kabar/majalah yang 

tersedia untuk konsultasi dengan siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, di antara 

sumber informasi lainnya perpustakaan, tesis dan disertasi yang digunakan sehari-hari 

karena mereka mendapatkan ruang untuk penelitian yang akan diidentifikasi. Studi ini 

menemukan bahwa, informasi akademik adalah informasi utama yang diperlukan oleh 

siswa. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, jurnal, buku teks/monograf adalah bahan pustaka 

utama yang diperlukan oleh mahasiswa pascasarjana dan juga berfungsi sebagai 

panduan untuk tesis dan menulis artikel untuk publikasi di jurnal lokal dan 

internasional. Tentu saja bahan-bahan ini memberikan para siswa penelitian dengan 

teori terbaru dan metodologi di berbagai bidang Studi Afrika, Resolusi Konflik dan 

Pembangunan Perdamaian. Analisis menunjukkan bahwa artikel jurnal dan buku 

teks/monograf adalah bahan pustaka utama yang diperlukan oleh mahasiswa yang 

sedang penelitian. Oleh karena itu ada kebutuhan untuk membuat bahan pustaka ini 

tersedia dan dapat diakses oleh siswa pascasarjana untuk memudahkan penelitian 

mereka. Temuan ini memberikan dukungan kepada mereka dari Okafor dan Ukwoma 

(2007) bahwa jurnal yang lebih sering digunakan daripada sumber lainnya. Dalam studi 

lain, Omekwu dan Popoola (1991) dan Nkiko dan Adetoro (2007) menemukan bahwa 

monograf dikutip lebih dari jurnal dalam wacana penelitian. Ini memerlukan pentingnya 

artikel jurnal dan buku teks/monograf dalam wacana akademik, sebagai relevansi 

mereka. Analisis juga menyatakan bahwa tingkat kepuasan pascasarjana dengan bahan 

pustaka tidak bervariasi di tiga unit Studi Afrika; kebetulan mahasiswa memiliki 

perasaan dan pendapat yang sama mengenai ketersediaan bahan di perpustakaan. Hal ini 

terlihat sebagai akibat dari sinergi dalam melakukan penelitian di Institut. 

 

 

 



Kesimpulan 

Meskipun sebagian besar responden memberikan respon positif pada variabel diperiksa, 

ada saran dan tanggapan untuk memperbaiki bahan pustaka untuk penelitian mutakhir di 

era informasi dan teknologi komunikasi. 

 

REKOMENDASI 

Renovasi gedung perpustakaan diperlukan sehingga daya tampung untuk mahasiswa 

pascasarjana dan mahasiswa lain yang ingin menggunakan perpustakaan. Sumber daya 

harus dari standar yang sangat tinggi terutama karena lebih kursus seperti Perdamaian, 

Penyelesaian Konflik dan Pembangunan Perdamaian yang telah ditambahkan ke 

program lain di Institut. Institut Studi Afrika Perpustakaan perlu otomasi untuk 

membuat pengambilan bahan pustaka lebih mudah bagi para siswa. Staf perpustakaan 

dan masalah yang perlu segera ditangani untuk memungkinkan mahasiswa pascasarjana 

menggunakan sumber daya secara efektif. Perpustakaan harus terhubung ke Internet 

untuk memfasilitasi penelitian mereka. Sebuah mesin fotokopi harus disediakan untuk 

melayani mahasiswa di perpustakaan untuk mencegah penyobekan bahan pustaka oleh 

mahasiswa. Pustakawan sangat penting karena tanpa bimbingan Perpustakaan, siswa 

tidak dapat menggunakan perpustakaan secara efektif. Perlu adanya bimbingan 

Perpustakaan untuk membantu Senior Perpustakaan Officer (SLO) membuka 

perpustakaan Institute sepanjang bulan terutama ketika SLO turut dalam tugas 24 jam di 

Perpustakaan Kenneth Dike yang wajib bagi Pustakawan dan Petugas Perpustakaan. 

Akuisisi jurnal, buku teks/monograf, bahan referensi saat ini dan bahan audio visual 

yang akan memungkinkan Audio Direkam di kaset yang tersedia di Pustakawan Senior 

untuk penelitian mereka. Perpustakaan Institute harus diperbarui untuk membuatnya 

perpustakaan paling direferensikan untuk memenuhi kebutuhan studi Afrika peneliti. 
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