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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesadaran, keterampilan dan sikap terhadap Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) di kalangan pustakawan di Perpustakaan Universitas Kerala, 

Thiruvananthapuram. Penelitian ini didasarkan pada survei kuesioner pustakawan yang bekerja di pusat 

dan perpustakaan bagian Universitas Kerala. Analisis menunjukkan bahwa pustakawan  dalam sistem 

perpustakaan Kerala Universitas relatif memiliki rata-rata di berbagai TIK terkait tugas di perpustakaan. 

Software Libsys lebih digunakan di perpustakaan dan jumlah pustakawan menunjukkan bahwa kendala 

utama dalam penerapan ICT di perpustakaan adalah pelatihan yang tidak memadai dalam aplikasi TIK. 

Semua pustakawan menyatakan sikap positif terhadap penerapan TIK di perpustakaan. 

 

Kata kunci: keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); sikap; Pustakawan; Sistem 

perpustakaan Universitas Kerala  

 

Pengantar 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah istilah yang memiliki banyak makna. TIK mengacu 

pada teknologi yang menyediakan akses ke informasi melalui telekomunikasi. Menurut Seenivasulu (1) 

keterampilan TIK atau kemampuan IT dapat disebut sebagai kompetensi secara keseluruhan 

(pengetahuan, kemampuan teknis, keterampilan dan sikap) yang diperlukan untuk membuat, menyimpan, 

menganalisis, mengatur, mengambil dan menyebarkan informasi digital (teks, gambar, suara) di 

perpustakaan digital atau berbagai ragam jenis informasi. Dalam beberapa tahun terakhir, bekerja untuk 

profesi informasi telah ditandai dengan perubahan yang serba cepat dan harus memiliki keterampilan 

baru. ICT telah memberikan perpustakaan peluang baru untuk meningkatkan sumber daya dan layanan 

mereka. 

Pada awal tahun tujuh puluhan proses otomasi perpustakaan dimulai untuk mengotomatisasi dan 

memperlancar alur kerja dari layanan perpustakaan. Pada akhir tahun sembilan puluhan, Internet 

mengubah proses otomatisasi ini dengan munculnya layanan berbasis web. Dalam 8-10 tahun terakhir, 



web 2.0 telah merevolusi komunikasi informasi dengan cepat berbagi informasi, jaringan, dan 

memungkinkan layanan multimedia.  

 

Evolusi jaringan sosial dan pembagian sosial telah memaksa perpustakaan untuk mengadopsi teknologi ini 

di layanan rutin mereka untuk memenuhi harapan pemustaka dan menerima pengiriman informasi 

langsung (2).  Profesional informasi saat ini diperkirakan akan sadar dan mampu menggunakan dan 

menunjukkan munculnya TIK. Penerapan TIK  merupakan tantangan khusus untuk para pustakawan di 

negara-negara berkembang. Ada kebutuhan untuk pelatihan tambahan guna meningkatkan keterampilan 

tradisional menuju pengembangan kompetensi dalam penggunaan TIK. Isu-isu tersebut penting untuk 

mempelajari keterampilan TIK yang diperlukan untuk pekerja informasi dalam skenario perubahan. 

Berikut upaya telah dilakukan untuk menilai keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di 

kalangan pustakawan di University of Kerala. 

Universitas Travancore, yang kemudian menjadi Universitas Kerala, didirikan pada tahun 1937. 

Universitas menawarkan berbagai pengajaran dan penelitian di tingkat pasca-sarjana, M.Phil dan Ph.D. 

Empat puluh dua departemen di universitas kini telah direorganisasi menjadi sebelas sekolah. UGC telah 

mengidentifikasi Universitas sebagai salah satu dari 26 lembaga yang terpilih untuk promosi Studi di 

India yang dilakukan oleh mahasiswa asing.  

Perpustakaan Universitas Kerala (KUL), didirikan pada tahun 1942, adalah perpustakaan universitas 

tertua dan terbesar di Kerala dan terletak berdekatan dengan kampus Universitas Balai Senat di kota 

Thiruvananthapuram. Sistem Perpustakaan Universitas Kerala terdiri dari perpustakaan pusat yang 

terletak di Palayam, Perpustakaan Kampus di kampus Kariavattom, dan perpustakaan Departemen di 

Kariavattom dan dalam kota, perpustakaan Pusat Studi di Alappuzha, Pandalam, Kollam dan 

Perpustakaan Fakultas Teknik di Kariavattom. Perpustakaan Universitas Kerala memiliki lebih dari tiga 

ratus ribu buku dan lebih dari seribu jilid volume jurnal. Ini adalah penyimpanan publikasi PBB dan Bank 

Dunia dan menyediakan akses ke lebih dari 9000 journal online (3). Kampus Perpustakaan di Kariavattom 

juga menawarkan layanan serupa. Perpustakaan Universitas Kerala sekarang pusat utama studi dan 

penelitian negara. 

 

Tinjauan Pustaka 

Literatur membuktikan bahwa sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mengeksplorasi kompetensi yang 

dibutuhkan pustakawan untuk memenuhi tantangan era digital. Mathew dan Baby (4) dalam studi mereka, 

keterampilan teknologi bagi pustakawan perguruan tinggi di perpustakaan universitas di Kerala, 

mengamati bahwa layanan berbasis ICT yang disediakan oleh sekelompok kecil pustakawan terlatih atau 



profesional komputer dan sebagian besar pustakawan yang memenuhi syarat tidak mendapatkan 

kesempatan untuk menjadi akrab dengan layanan TIK atau mereka sebagian besar tidak menyadari 

fasilitas di institusi mereka sendiri. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa mayoritas pustakawan 

baik/terampil dalam sistem operasi Windows (88,6%) dan pengelolaan sumber daya elektronik cukup 

dikenal pustakawan (51,9%) . Di antara teknologi web 2.0, email / instant messaging atau chatting sering 

digunakan oleh pustakawan (85,9%), dan Wiki adalah yang paling sering digunakan 69,1%). 

 

Kumar dan Murali (5) menyoroti konsep literasi, literasi informasi dan teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK), tujuannya, ruang lingkup dan kesesuaian kalangan pustakawan di abad ke-21. Mereka 

mengidentifikasi daerah-daerah di mana TIK dapat diterapkan di perpustakaan dan pusat informasi dan 

menunjukkan beberapa cara untuk membuat pustakawan melek TIK. 

 

Haneefa dan Shukkoor (6) menyoroti melek TIK di pustakawan Calicut University. Survei kuesioner 

menunjukkan bahwa penggunaan TIK berbasis sumber daya dan jasa, perangkat lunak otomasi 

perpustakaan, dan tujuan umum aplikasi perangkat lunak yang tinggi di antara Asisten Profesional dari 

pada Pustakawan Junior dan Asisten Pustakawan. Dalam sebuah studi keterampilan TIK pustakawan 

dalam rekayasa lembaga pendidikan di Tamil Nadu, Babu, Vinayagamoorthy dan Gopalakrishnan (7) 

menemukan bahwa pustakawan dari lembaga-lembaga ini telah memperoleh keterampilan dasar dalam 

TIK, tetapi mereka tidak memiliki pengetahuan tentang layanan berbasis jaringan dan layanan 

perpustakaan digital. Thanuskodi (8) mempelajari melek TIK di kalangan pustakawan fakultas Teknik di 

Tamil Nadu, menemukan bahwa 95,12 persen pustakawan memiliki pengetahuan fundamental tentang 

komputer, 81,07 persen di Internet, 42,68 persen di multimedia dan hanya sedikit pustakawan (29,26 

persen) memiliki pengetahuan dalam pemrograman komputer. 

 

Kattimani dan Naik (9) dalam sebuah penelitian memandang kepustakawanan, keterampilan TIK, dan 

kendala pustakawan untuk memperoleh keterampilan TIK yang bekerja di perpustakaan fakultas teknik di 

negara bagian Karnataka. Sebuah kuesioner terstruktur digunakan untuk mengumpulkan data. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kepala pustakawan dan kategori pustakawan menunjukkan kemampuan 

yang relatif tinggi dalam tugas-tugas yang terkait dengan TIK dibandingkan dengan asisten pustakawan, 

tenaga administrasi dan lain-lain. Hasil juga menunjukkan bahwa kelebihan beban kerja para pustakawan 

(82,2 persen) adalah kendala yang paling penting dalam memperoleh keterampilan TIK. Dalam studi lain, 

Adomi dan Anie menilai keterampilan melek komputer /kompetensi pustakawan profesional di 

Perpustakaan universitas Nigeria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pustakawan belum 



sangat kompeten dalam menggunakan komputer. Delapan puluh enam persen dari pustakawan telah 

mengambil keuntungan dari program pelatihan dan konsultasi. Masalah Jaringan listrik dan konektivitas 

adalah kendala utama yang diidentifikasi oleh 73,7% dari profesional. 

 

Satapthy dan Maharana (11) mempelajari keterampilan TIK para pustakawan LIS di lembaga rekayasa 

Orissa. Sebagian besar responden memiliki pengetahuan tentang software otomasi LibSys (62,13%). 

Analisis ini juga mengungkapkan bahwa sebagian besar pustakawan memiliki pengetahuan tentang e-

mail, diikuti dengan sumber daya elektronik, mesin pencari dan penggunaan OPAC. Sekitar 78% dari 

responden menunjukkan bahwa metode utama memperoleh keterampilan TIK adalah dengan pendidikan / 

pelatihan resmi dan 95,58% menjawab kendala utama untuk memperoleh keahlian adalah jadwal kerja 

yang ketat. Pengetahuan tentang keterampilan TIK pustakawan di LIS lembaga rekayasa Negara Andhra 

Pradesh dipelajari oleh Kumar (12) menggunakan metode kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa, berkaitan dengan sistem operasi, pustakawan memiliki kesadaran pada Windows dengan 

Weighted Arithmetic Mean/WAM sebesar (20,4%) dan UNIX (8,4%) dan paket software yang sering 

mereka gunakan 20,53% untuk MS-Word diikuti oleh MS-Excel (19,53%). Penulis menyimpulkan 

dengan saran bahwa universitas yang menawarkan program pendidikan di LIS perlu mengubah silabus 

mereka lebih berfokus pada TIK dan menyediakan kelas praktis untuk mendapatkan keahlian dalam 

keterampilan TIK. 

 

Ketersediaan, penggunaan dan hambatan TIK di Perpustakaan dan Pusat Informasi di Noida dipelajari 

oleh Singh, Sharma dan Negi (13). Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner terstruktur dari 25 

LICs. Ditemukan hasil bahwa mayoritas LICs dari Noida memiliki hardware dasar, sotfware, layanan 

internet, OPAC, dan SDI. Hambatan utama untuk aplikasi TIK di perpustakaan ditemukan kurangnya 

kesadaran, minat dan inisiasi pustakawan terhadap aplikasi TIK. Para pustakawan menunjukkan sikap 

positif mereka terhadap aplikasi / penggunaan TIK di perpustakaan mereka. Dalam sebuah studi tentang 

dampak TIK pada pelatihan staf perpustakaan, Talab dan Tajafari (14) membandingkan dampak pelatihan 

TIK terhadap SDM perpustakaan di perpustakaan universitas India dan Iran. Pengumpulan data dilakukan 

dengan kuesioner e-mail. Temuan ini menunjukkan bahwa kedua staf perpustakaan India dan Iran percaya 

bahwa pengenalan TIK di perpustakaan telah menciptakan kebutuhan untuk pelatihan. Staf perpustakaan 

di Iran merasakan dampak pelatihan TIK lebih dari rekan-rekan mereka di India. Artikel ini diakhiri 

dengan pandangan bahwa perpustakaan universitas di kedua negara untuk mendapatkan staf perpustakaan 

mereka dilatih dengan TIK. 

 



Dalam sebuah makalah Sivakumaren (15) memeriksa berbagai sikap pustakawan tentang TIK di 

perpustakaan. Metode kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data dari responden yang bekerja di 

universitas dan perguruan tinggi di Chennai. Studi ini menemukan bahwa mayoritas profesional 

perpustakaan memiliki sikap positif terhadap TIK dan beberapa dari mereka tidak dapat memperbarui 

pengetahuan dan keterampilan mereka dengan TIK. Braj dan Sahoo (16) berusaha untuk mengungkapkan 

infrastruktur TIK di perpustakaan Universitas Madhya Pradesh didasarkan pada pandangan pustakawan. 

Kuesioner dan metode observasi telah digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perpustakaan universitas memiliki website yang independen, 

namun semua perpustakaan universitas menggunakan situs universitas untuk menampilkan informasi 

tentang perpustakaan. Semua perpustakaan universitas negari memiliki Local Area Network (LAN) dan 

Internet sementara Campus Wide Network/CWN tersedia sebesar 62,5% di perpustakaan universitas. 

 

Tujuan Penelitian 

• Untuk menilai tingkat / batas berbagai jenis keterampilan TIK yang dimiliki oleh para pustakawan; 

• Untuk mengevaluasi sikap pustakawan terhadap penerapan TIK di perpustakaan Universitas; 

• Untuk mengidentifikasi kendala dalam memperoleh keterampilan TIK dari pustakawan yang diteliti; dan 

• Untuk menunjukkan langkah-langkah untuk perbaikan pengembangan ketrampilan TIK dan TIK 

diaktifkan dalam layanan. 

 

Metodologi 

Penelitian ini didasarkan pada survei kuesioner pustakawan yang bekerja di perpustakaan pusat dan 

departemen dari University of Kerala. Sistem perpustakaan mengikuti pola desentralisasi, dengan 

perpustakaan dan departemen perpustakaan pusat yang melekat pada departemen pengajaran universitas. 

Sebuah kuesioner terstruktur dirancang untuk mengumpulkan data merujuk pada tujuan dasar dari 

penelitian. Kuesioner ini terdiri dari dua pertanyaan jenis opsional dan pernyataan dalam lima poin skala 

Lickert. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan versi terbaru dari MS-Excel untuk analisis 

statistik dan deskripsi yang sesuai. 

Studi ini mencakup para pustakawan pusat, kampus, fakultas teknik dan bagian perpustakaan di 

University of Kerala. Dari 112 kuesioner, 102 tanggapan diterima. Pusat studi perpustakaan yang terletak 

di Alappuzha, Pandalam dan Kollam tidak termasuk dalam sampel penelitian ini. Penelitian ini hanya 

terbatas pada perpustakaan profesional. Kategori lain seperti semi-profesional, administrator universitas 

dan pengguna perpustakaan dikecualikan. Data yang dikumpulkan melalui kuesioner yang diteliti, 



diklasifikasikan, dan ditabulasikan untuk pemahaman yang lebih baik dan jelas. Data yang terkumpul 

dimasukkan ke dalam Microsoft Excel spread sheet untuk analisa lebih lanjut.  

Bagian pertama dari kuesioner disusun untuk mendapatkan informasi variabel seperti usia, jenis kelamin, 

kualifikasi, penunjukan, pengalaman, dll  

 

Analisa  

Cara distribusi responden : Umur dan Jenis kelamin 

Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar pustakawan, ada pada kelompok usia antara 36 dan 45 tahun 

(42,16%) pada saat survei. Hanya 28.43% dari para pustakawan di bawah 35 tahun. Sisanya 29,41% di 

atas 46 tahun. Cara analisis gender menunjukkan bahwa mayoritas pustakawan di University of Kerala 

adalah perempuan (60,78%) dan 39,22% adalah laki-laki. 

 

Kualifikasi Dasar Responden 

Tabel 2 menunjukkan kualifikasi profesional pustakawan yang diteliti. Ditemukan bahwa 61,76% 

responden memiliki Pasca Sarjana, sedangkan 38.24% memiliki gelar linier. Hal inisial dapat dilihat pada 

tabel bahwa 37,25% responden memiliki MA sebagai kualifikasi dasar. Hanya beberapa responden 

memiliki kualifikasi B.Com (6.86%) dan M.Com (6.86%). Beberapa dari para pustakawan memiliki 

kualifikasi teknis tambahan seperti DCA (18,63%), dan PGDCA (9,80%), selain kualifikasi dasar. 

 

Kualifikasi Profesional Responden 

Hal ini terbukti dari Tabel 3 bahwa pustakawan di LIS University of Kerala memiliki rata-rata kualifikasi 

profesional yang tinggi. Kualifikasi dasar untuk masuk sebagai pustakawan di Universitas sarjana dengan 

BLISc, dapat dilihat bahwa pustakawan yang memiliki gelar BLISc hanya 9,80%, sedangkan 57,84% 

memiliki MLISc, 23,53% memiliki MPhil derajat, dan 8.82% adalah PhD . 

 

Pengalaman Profesional Responden 

Tabel 4 menyajikan pengalaman keseluruhan pustakawan. Dari 102 responden 50 pustakawan memiliki 

pengalaman mulai 6-15 tahun dan sebanyak 34 pustakawan memiliki pengalaman 16-25 tahun. Beberapa 

pustakawan mempunyai pengalaman sudah di atas 26 tahun (2,94%) dan 14,71% mempunyai pengalaman 

di bawah 5 tahun. 

 

 



Table 1—Age-wise distribution 

Sl. no. Age Group  No. of respondents 

 

    1 25-35 years  29 (28.43%) 

2 36-45 years  43 (42.16%) 

3 46-55 years  30 (29.41%) 

Total  102 (100%) 

Table 2—Basic qualification of respondents 

 

Sl. no. 

 

Qualifications 

 

No. of respondents 

 2 BSc 10 (9.80%) 

3 BCom 7 (6.86%) 

4 MA 38 (37.25%) 

5 MSc 18 (17.75%) 

6 MCom 7 (6.86%) 

 Total 102 (100%) 

 

Table 3—Professional qualification of respondents  

Sl. no. Qualification No. of respondents 

1 BLISc 10 (9.80%) 

2 MLISc 59 (57.84%) 

3 MPhil 24 (23.53%) 

4 PhD 9 (8.82%) 

                 Total 102 (100%) 

 

 

 

 

 

 

 



Table 4—Professional experience of respondents 

 

Sl. no. 

 

Experience 

 

No. of respondents 

 2 6-15 years 50 (49.02%) 

3 16-25 years 34 (33.33%) 

4 Above 26 years 3 (2.94%) 

 Total 102 (100%) 

 

 

Tingkatan  berbagai jenis keterampilan TIK 

Kesadaran aplikasi berbasis TIK 

Tabel 5 menyajikan tingkat pengetahuan responden dalam aplikasi berbasis TIK. Hal ini ditemukan dari 

tabel bahwa responden yang relatif memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi dalam menggunakan 

Windows (49,02%), Linux (46,08%) dan paket MS Office (46,08%). 

 

Table 5—Awareness of ICT based applications 

 

Sl. 

no. 

Technology Extremely 

Poor 

Below 

Average 

Average Above 

Average 

Excellent Total 

1. Operating system 4 10 50 28 10 102 

  (3.92%) (9.80 (49.02%) (27.45%) (9.80%) (100%) 

2. Operating system 15 28 47 9 3 102 

  (14.71%) (27.4 (46.08%) (8.82%) (2.94%) (100%) 

3. MS office package 5 15 47 29 6 102 

  (4.90%) (14.7 (46.08%) (28.43%) (5.88%) (100%) 

4. Photoshop 15 38 40 6 3 102 

  (14.71%) (37.2 (39.22%) (5.88%) (2.94%) (100%) 

5. Web page design 25 43 29 5 0 102 

  (24.51%) (42.1 (28.43%) (4.90%) (0%) (100%) 

6. Create metadata /tag 30 48 19 3 2 102 

  (29.41%) (47.0 (18.63%) (2.94%) (1.96%) (100%) 

7. Installation and 26 45 25 6 0 102 

 customization of (25.49%) (44.1 (24.51%) (5.88%) (0%) (100%) 

8. Database 18 30 43 9 2 102 

 System (17.65%) (29.4 (42.16%) (8.82%) (1.96%) (100%) 

9. RFID Technology 35 42 20 3 2 102 



  (34.31%) (41.1 (19.61%) (2.94%) (1.96%) (100%) 

10. Barcode technology 19 29 38 11 5 102 

  (18.63%) (28.4

3%) 

(37.25%) (10.78%) (4.90%) (100%) 

 

Table 6—Awareness of library automation softwares 

 

Sl. 

no. 

Library 

Automation 

Softwares 

Extre

mely 

Poor 

Belo

w 

Aver

Average Abo

ve 

Aver

Excellent Total 

1. LIBSYS 5 8 54 30 5 102 

  (4.49%) (7.84%) (52.94%

) 

(29.41%) (4.90%) (100%) 

2. SOUL 10 25 46 19 2 102 

  (9.80%) (24.51% (45.10% (18.63%) (1.96%) (100%) 

3. WINISIS 24 30 38 8 2 102 

  (23.53%) (29.41%

) 

(37.26%

) 

(7.84%) (1.96%) (100%) 

4. KOHA 26 32 38 5 1 102 

  (25.49%) (31.37% (37.26% (4.90%) (0.98%) (100%) 

5. NEWGENLIB 41 33 27 1 0 102 

  (40.20%) (32.35%

) 

(26.47%

) 

(0.98%) (0%) (100%) 

6. EVERGREEN 55 29 17 1 0 102 

  (53.92%) (28.43% (16.67% (0.98%) (0%) (100%) 

 

Kesadaran menggunakan software otomasi perpustakaan 

Tabel 6 menunjukkan tingkat kesadaran software otomasi perpustakaan di antara para pustakawan. Dari 

102 responden di University of Kerala, responden tampaknya akrab dengan software LIBSYS (52,94%) 

diikuti oleh SOUL (45,10%). Di antara software open source, para pustakawan lebih terampil dalam 

menggunakan Koha (37,26%). Para pustakawan menyatakan keterampilan mereka lebih sedikit di dua 

dari perangkat lunak seperti NEWGENLIB (40,20%) dan EVERGREEN (53,92%). Selain software ini 

para pustakawan rata-rata dalam menggunakan beberapa software lain seperti E-Granthalaya (3,92%), 

Alice untuk Windows (1,96%), LIBSOFT (6.86%) dan LIBMAS (3,92%). 

 

 



Table 7—Awareness of digital library softwares 

 

Sl. Digital library 

software 

Extremely 

Poor 

Below Average Above Excellent Total 

no.   Average  Average   

1. Greenstone 33 37 29 2 1 102 

  (32.35%) (36.27%) (28.43%) (1.96%) (0.98%) (100%) 

2. D-Space 21 31 41 8 1 102 
  (20.59%) (30.39%) (40.20%) (7.84%) (0.98%) (100%) 

3. E-Print 32 38 30 2 0 102 
  (31.37%) (37.25%) (29.41%) (1.96%) (0%) (100%) 

4. Fedora 32 47 20 3 0 102 
  (31.37%) (46.08%) (19.61%) (2.94%) (0%) (100%) 

 

Table 8—Skill for managing electronic resources 

 

Sl. 

no. 

Electronic  

resources 

Extremely 

poor 

Below 

average 

Average Above 

average 

Excellent Total 

1. Use of OPAC/Web 2 4 36 48 12 102 

 OPAC (1.96%) (3.92%) (35.29 (47.06% (11.77%) (100%) 

2. Library website 5 8 44 37 8 102 

  (4.90%) (7.84%) (43.14 (36.28% (7.84%) (100%) 

3. E-books 6 9 55 25 7 102 

  (5.88%) (8.82%) (53.92 (24.51% (6.86%) (100%) 

4. Online journals 5 4 53 32 8 102 

  (4.90%) (3.92%) (51.96 (31.37% (7.84%) (100%) 

5. Online databases 7 5 54 29 7 102 

  (6.86%) (4.90%) (52.94 (28.43% (6.86%) (100%) 

6. ETD 13 12 52 22 3 102 

  (12.75%) (11.76%) (50.98 (21.57% (2.94%) (100%) 

7. Digital archives/ 10 19 48 20 5 102 

 gateways (9.80%) (18.63%) (47.06 (19.61% (4.90%) (100%) 

8. Open Access 9 4 58 23 8 102 

  (8.82%) (3.92%) (56.86

%) 

(22.55%

) 

(7.84%) (100%) 



9. Library Networks 7 26 42 19 8 102 

  (6.86%) (25.49%) (41.18 (18.63% (7.84%) (100%) 

10. Library Consortium 9 22 47 17 7 102 

  (8.82%) (21.57%) (46.08

%) 

(16.67%

) 

(6.86%) (100%) 

 

Kesadaran akan perpustakaan digital dan software repository 

Tingkat pengetahuan software perpustakaan digital di antara para pustakawan diilustrasikan pada Tabel 7. 

Hal ini jelas dari tabel bahwa sebagian besar pustakawan memiliki keterampilan lebih dalam perangkat 

lunak D-Space (40,20%). Keterampilan yang berada di bawah tingkat rata-rata dalam penggunaan 

software perpustakaan digital lainnya seperti Greenstone (36,27%), E-Print (37,25%) dan Fedora 

(46,08%). Sekitar 32% pustakawan menyatakan bahwa mereka sedikit menggunakan Greenstone software 

perpustakaan digital. 

 

Keterampilan untuk mengelola sumber daya elektronik 

Tabel 8 menyajikan keterampilan responden mengelola sumber daya elektronik. Dari tabel tersebut 

terlihat bahwa responden memiliki tingkat keterampilan yang lebih tinggi dalam penggunaan sumber daya 

elektronik. Analisis data menunjukkan bahwa pustakawan di atas rata-rata dalam penggunaan OPAC/Web 

OPAC (47,06%) diikuti oleh website perpustakaan (36,28%) dan jurnal online (31,37%). Para pustakawan 

memiliki keterampilan rata-rata dalam penggunaan semua sumber daya elektronik. 

 

Keterampilan untuk mengelola layanan perpustakaan berbasis TIK 

Tabel 9 memberikan hasil analisis keterampilan pustakawan untuk mengelola berbagai layanan 

perpustakaan terkait TIK. Prosentase konsitensi keterampilan pustakawan di atas rata-rata (31,37%) hanya 

untuk pengambilan informasi (mengakses, mencari dan penggunaan dokumen elektronik) berbasis TIK. 

Keterampilan di bawah rata-rata ditunjukkan untuk pinjam antar perpustakaan melalui jaringan (39,22%), 

pengindeksan online dan layanan abstrak (33,33%) dan pengembangan repositori institusi (32,35%). 

Responden juga memiliki tingkat keterampilan rata-rata yang signifikan dalam pengambilan informasi 

(mengakses, mencari dan penggunaan e-dokumen) (51,96%), sistem pengiriman dokumen elektronik 

(49,02%), pengindeksan secara online dan jasa abstrak (48,04%) dan layanan rujukan cepat (46,08%) dan 

lain-lain. 

 

 



Sikap terhadap dampak TIK 

Tabel 10 menunjukkan bahwa pustakawan memiliki sikap positif terhadap penerapan TIK di 

perpustakaan. Sebagian besar pustakawan setuju bahwa aplikasi TIK memfasilitasi akses cepat ke 

database saat ini (52,94%), meningkatkan kualitas layanan perpustakaan (53,92%), membantu untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pustakawan (50,98%) dan mengurangi beban kerja 

pustakawan (55,88%). Dari aspek negatif yang terdaftar, dengan variabel “TIK mengganggu pekerjaan 

rutin perpustakaan” mayoritas responden tidak setuju (57,84%) dan hanya 9,80% yang setuju. Demikian 

pula responden menjawab dengan ketidaksepakatan dengan variabel, “TIK mempengaruhi penyediaan 

anggaran” (44,12%) dan “Sulit untuk mengatasi semua jargon TIK” (37,25%). Sebagian besar pustakawan 

setuju dengan variabel “Tidak dapat memperbarui teknologi TIK dalam waktu sekarang” (47,06%) dan 

“Pemanfaatan TIK di institusi saya baik” (43,14%). 

 

Kendala Dalam Memperoleh Keterampilan TIK 

Para responden diminta untuk menandai peringkat mereka terhadap masalah utama yang dihadapi oleh 

para pustakawan dalam efektifitas penggunaan aplikasi TIK. Sejumlah besar pustakawan mengidentifikasi 

bahwa masalah utama yang berkaitan dengan penerapan TIK di perpustakaan adalah kurangnya pelatihan 

(40,20%), diikuti oleh kurangnya infrastruktur & Fasilitas jaringan (17,65%). Kurangnya kerjasama dari 

lembaga dalam menerapkan teknologi ini merupakan masalah lain yang dihadapi oleh para pustakawan. 

Hasilnya digambarkan pada Tabel 11 yang menunjukkan bahwa paling tidak kendala penting adalah 

kurangnya minat bagi para pustakawan dalam belajar aplikasi TIK dan takut akan aplikasi TIK (1,96%). 

 

Table 9—Skill for managing ICT based library services 

 

Sl. 

no. 

Information services Extremel

y poor 

Below 

average 

Average Above 

average 

Excellent Total 

1. Information retrieval 

(accessing, 

2 6 53 32 9 102 

 searching and use of 

e-documents) 

(1.96%) (5.88%) (51.96%) (31.37%) (8.82%) (100%) 

2. Electronic document 

delivery 

9 20 50 18 5 102 



 system (8.82%) (19.61%) (49.02%) (17.65%) (4.90%) (100%) 

3. Online indexing and 

abstracting 

12 34 49 4 3 102 

 services (11.77%) (33.33%) (48.04%) (3.92%) (2.94%) (100%) 

4. Digital reference 

service 

20 24 44 10 4 102 

  (19.61%) (23.53%) (43.14%) (9.80%) (3.92%) (100%) 

5. Inter library loan 

through 

18 40 38 3 3 102 

 networking (17.65%) (39.22%) (37.25%) (2.94%) (2.94%) (100%) 

6. Online bibliographic 

services 

19 31 40 7 5 102 

  (18.63%) (30.39%) (39.22%) (6.86%) (4.90%) (100%) 

7. Development of 

institutional 

15 33 46 4 4 102 

 repository (14.71%) (32.35%) (45.10%) (3.92%) (3.92%) (100%) 



8. Current awareness 

services 

13 23 47 16 3 102 

  (12.75%) (22.55%) (46.08%) (15.69%) (2.94%) (100%) 

9. SDI services 16 26 42 15 3 102 

  (15.69%) (25.49%) (41.18%) (14.71%) (2.94%) (100%) 

10. Circulation of new 

additions list 

8 28 45 15 6 102 

  (7.84%) (27.45%) (44.12%) (14.71%) (5.88%) (100%) 

 

Table 10—Attitude towards the 

impact of ICT 

 

Sl. 

no. 

Attitude Strongly 

agree 

Agree Undecided Disagree Strongly 

disagree 

Total 

1. ICT application 

facilitates quick 

45 54 2 0 1 102 

 access to current data. (44.12%) (52.94

%) 

(1.96%) (0%) (0.98%) (100

%) 

2. ICT application 

improve quality of 

55 45 2 0 0 102 

 library services (53.92%) (44.12

%) 

(1.96%) (0%) (0%) (100

%) 

3. ICT application help to 

enhance 

44 52 3 2 1 102 



 knowledge and skills of 

library 

professional 

(43.14%) (50.98

%) 

(2.94%) (1.96%) (0.98%) (100

%) 

4. ICT application reduce 

workload of 

29 57 8 7 1 102 

 library professional (28.43%) (55.88

%) 

(7.84%) (6.86%) (0.98%) (100

%) 

5. ICT application 

increased job 

29 56 9 7 1 102 

 satisfaction of Library 

professional 

(28.43%) (54.90

%) 

(8.82%) (6.86%) (0.98%) (100

%) 

6. ICT disturbs routine 

work of the 

8 10 10 59 15 102 

 library (7.84%) (9.80%

) 

(9.80%) (57.84%) (14.71%) (100

%) 

7. ICT affects regular 

budgeting 

5 20 25 45 7 102 

 provision (4.90%) (19.61

%) 

(24.51%) (44.12%) (6.86%) (100

%) 

8. Difficult to cope with 

all the ICT 

5 30 20 38 9 102 

 jargon (4.90%) (29.41

%) 

(19.61%) (37.25%) (8.82%) (100

%) 
9. Not able to update the 

technology of 

3 48 10 38 3 102 

 ICT in time (2.94%) (47.06

%) 

(9.80%) (37.25%) (2.94%) (100

%) 

10. The utility of ICT in 

my institution 

5 44 18 31 4 102 



 is good (4.90%) (43.14 (17.65%) (30.39%) (3.92%) (100

Table 11—Constraints in 

acquiring ICT skills 

Rank Problems No. of Respondents 

1. Inadequate training in ICT applications 41 (40.20%) 

2. Lack of infrastructure & network facility 18 (17.65%) 

3. Lack of support from authorities for implementing ICT applications in library 14 (13.73%) 

4. Lack of budget for ICT 12 (11.76%) 

5. Lack of co-ordination among library staff 6 (5.88%) 

6. Non availability of consultation services 4 (3.92%) 

7. Lack of updating ICT strategy 3 (2.94%) 

8. Fear of ICT applications 2 (1.96%) 

9. Lack of interest for Library professionals in learning ICT applications 2 (1.96%) 

10. Overload of working hours 0 (0%) 

Total 102 (100%) 

 

 

Saran 

Berbagai pandangan dan komentar yang ditawarkan oleh para pustakawan telah memungkinkan para 

peneliti untuk menawarkan beberapa saran yang layak untuk keberhasilan penerapan TIK di 

perpustakaan.  

 

• Dana yang cukup harus disediakan oleh pemerintah untuk perkembangan Infrastruktur TIK, 

pengembangan sumber daya digital, dan aplikasi layanan TIK diaktifkan di perpustakaan universitas. 

• Pihak berwenang perlu meninjau kebijakan mereka mengenai implementasi perkembangan teknologi di 

perpustakaan. 

• Perpustakaan harus meningkatkan kesadaran TIK untuk para pustakawan serta pemustaka, dengan 

menyediakan program jangka pendek, program pelatihan mandiri, penyelenggaraan workshop, seminar, 

konferensi dan kuliah umum. 

• Pemustaka juga harus diberikan motivasi dengan menyelenggarakan program orientasi dan program 

kesadaran pemustaka dalam TIK. 

• Kurikulum model baru untuk program studi ilmu informasi di perguruan tinggi harus dirancang dengan 

mengintegrasikan pengetahuan/aplikasi tradisional dan modern. 



• TIK harus menjadi komponen penting Perpustakaan dan pendidikan Ilmu Informasi, untuk 

menggabungkan keterampilan dan keahlian dalam menangani perpustakaan digital dan penerapan TIK di 

perpustakaan. 

 

 

Kesimpulan 

TIK memberikan perpustakaan kesempatan untuk memberikan nilai tambah bagi layanan informasi dan 

akses ke berbagai sumber daya digital berbasis informasi kepada pemustaka mereka. Dalam situasi saat 

ini, dimana TIK sedang terus diperbarui, dan format tradisional digantikan oleh format digital, pelatihan 

reguler untuk para pustakawan dalam mengubah teknologi tidak bisa dihindari. Program pelatihan TIK 

yang mandiri, lebih efektif dalam perpustakaan. Dari survei ini jelas bahwa sebagian besar teknologi TIK 

yang diambil untuk penelitian ini belum diperkenalkan dalam sistem perpustakaan Kerala University. 

Oleh karena itu para pustakawan tidak berada dalam posisi untuk menggunakan teknologi tersebut dalam 

pekerjaan mereka. Ini akan membuat rendahnya tingkat perkembangan keterampilan teknologi di antara 

para pustakawan yang bekerja dalam sistem perpustakaan. Mengenai pelaksanaan teknologi, kurangnya 

dukungan dari lembaga adalah masalah utama di perpustakaan universitas. Studi ini menyimpulkan 

bahwa kebutuhan infrastruktur TIK perpustakaan universitas sangat tepat dan didukung oleh pelatihan 

untuk para pustakawan dalam menggunakan sumber daya digital secara efektif. 
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