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A. Latar Belakang Penelitian
Dewasa ini perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di
dunia berkembang sangat pesat dan telah mempengaruhi berbagai bidang
kehidupan dan profesi. Perpustakaan sebagai institusi pengelola informasi
merupakan salah satu bidang pengelola sumber informasi yang sudah seharusnya
terjamah oleh penerapan teknologi informasi. Penerapan teknologi informasi
merupakan wujud dari suatu perubahan layanan di perpustakaan. Dengan adanya
teknologi informasi dapat membantu pemustaka dalam memperoleh kebutuhan
informasi dan membuat sistem layanan perpustakaan tersistematis. Perkembangan
mutakhir saat ini yaitu munculnya perpustakaan digital (digital library) yang
memiliki keunggulan dalam kecepatan pengaksesan informasi yang berorientasi
pada data digital dan media jaringan komputer (internet). Perpustakaan digital
merupakan sistem yang memiliki berbagai layanan untuk mendukung akses
informasi melalui perangkat digital. Oleh karena itu, penemuan dunia internet
menambah kekayaan media untuk mempercepat ketersediaan dan pertukaran
informasi di seluruh dunia.
Teknologi internet merupakan hubungan antara berbagai jenis komputer dan
jaringan di dunia yang berbeda sistem operasi maupun sebaliknya. Hubungan
tersebut memanfaatkan kemajuan media komunikasi (telepon dan satelit) yang
menggunakan protokol standar dalam berkomunikasi, yaitu protokol TCP/IP.
Internet menjadi salah satu sarana promosi utama (melengkapi keberadaan media
massa konvensional), terbukti dengan banyaknya perusahaan, organisasi, maupun
individu yang mempublikasikan informasi dalam bentuk website. Seperti halnya,
kebutuhan akan teknologi informasi seperti internet sangat berhubungan erat
dengan peran perpustakaan sebagai kekuatan dalam pelestarian dan penyebaran

Dila Farida Nurfajriah, 2013
Hubungan Koneksi Wireless Fidelity (Wifi) Dengan Minat Mahasiswa Dalam Memanfaatkan
Perpustakaan Perguruan Tinggi (Studi Korelasional mengenai Hubungan Koneksi Wireless Fidelity
(WiFi) dengan Minat Mahasiswa dalam Memanfaatkan Perpustakaan Pusat Institut Teknologi
Bandung (ITB))
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

ilmu pengetahuan, tempat rujukan bagi para pencari ilmu, dan pengembangan
karya-karya ilmiah.

Namun pada realitanya, masih banyak perpustakaan konvensional yang
hanya terdiri dari kumpulan koleksi buku tanpa katalog. Selain itu, citra
perpustakaan hanya sebagai gudang buku dengan penataan dan pengelolaan yang
asal-asalan serta lokasinya yang tidak strategis. Oleh karena itu, dapat dipungkiri
bahwa tidak banyak orang yang mempunyai minat untuk berkunjung ke
perpustakaan baik perpustakaan sekolah, perguruan tinggi, maupun perpustakaan
umum.
Menurut Rahmat Alam (2011: 1) dalam website Pusat Dokumentasi dan
Informasi Ilmiah-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, rendahnya minat siswa
untuk mengunjungi perpustakaan disebabkan oleh banyak faktor. Selain tidak
adanya kegiatan yang bersifat wajib dari sekolah seperti siswa diperintahkan
untuk membaca dan datang ke perpustakaan. Turunnya minat siswa pergi ke
perpustakaan dapat juga disebabkan faktor keberadaan perpustakaan itu sendiri
yang jauh dari kenyamanan untuk dapat dimanfaatkan fasilitasnya. Selain itu
terdapat pengaruh luar, yang mempengaruhinya seperti contohnya permainan di
HP, internet, film-film yang dapat dengan mudah melalui HP dan CD. Televisi
juga dapat membuat siswa tertarik untuk mengakses informasi atau sekedar
hiburan yang terdapat dalam benda-benda tersebut tanpa harus pergi ke
perpustakaan. Pada sisi lain menurut sumber lain yaitu Harian Seputar Indonesia
(2012: 1) menyebutkan bahwa perpustakaan merupakan bagian investasi
pendidikan jangka panjang yang amat berharga dalam menuju sebuah peradaban
yang maju.
Buku dan perpustakaan adalah dua hal yang dibutuhkan oleh siapa pun.
Namun terkadang, tidak sedikit di antara kita mengabaikannya. Faktanya ialah
banyak daerah di Indonesia membutuhkan buku-buku yang bermutu dan belum
tersentuh perpustakaan, tetapi di sisi lain perpustakaan yang sudah ada minim
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sekali pengunjung. Perpustakaan juga belum menjadi bagian dari gaya hidup
generasi muda Indonesia. Pergi ke perpustakaan bukan pilihan yang menarik bagi
para generasi muda yang berasumsi bermain di mall lebih menarik. Banyak yang
pergi ke perpustakaan hanya ketika sudah dikejar deadline mencari bahan untuk
tugas. Bahkan kadangkala ada yang menilai pergi ke perpustakaan itu hanya untuk
anak-anak kutu buku. Untuk menghadapi kondisi itu tentu harus ada inovasi yang
sesuai dengan perkembangan teknologi informasi saat ini sehingga generasi muda
Indonesia tertarik datang ke perpustakaan.
Kondisi yang terjadi di Perpustakaan Pusat ITB saat ini yaitu sudah
tersedianya koneksi Wireless Fidelity (WiFi). Koneksi tersebut dapat digunakan
oleh pemustaka untuk menunjang penelusuran koleksi e-journal, e-book, serta
terdigitalisasinya beberapa koleksi bahan perpustakaan, seperti skripsi, tesis, dan
disertasi di perpustakaan.
Menurut

peneliti

Perpustakaan

Pusat

ITB

merupakan

salah

satu

perpustakaan perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Perpustakaan Pusat ITB
memiliki fasilitas pencarian koleksi berbasis teknologi informasi untuk memenuhi
kebutuhan informasi pemustakanya serta beragamnya layanan informasi yang
terdapat di perpustakaan sehingga memudahkan pemustaka untuk mencari
informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, tidak heran jika Perpustakaan Pusat
ITB dikunjungi oleh banyak orang.
Berdasarkan data dan fakta tersebut maka fasilitas yang memadai mampu
menarik pemustaka untuk datang ke perpustakaan. Saat ini, kebutuhan setiap
orang akan informasi sangat beragam. Oleh karena itu, keberadaan perpustakaan
saat ini tidak hanya terbatas oleh dinding (library without wall). Sebuah
perpustakaan mempunyai website tersendiri untuk dapat mempromosikan
koleksinya sehingga dapat diakses oleh pemustakanya secara online.
Menurut Febrian (2007: 455) “Wireless Fidelity (WiFi) merupakan sebuah
teknologi yang memungkinkan sejumlah komputer terhubung dalam sebuah
jaringan tanpa kabel atau wireless LAN.” Kelebihan dari teknologi Wireless
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Fidelity (WiFi) ini yaitu dapat memudahkan setiap orang dalam mengakses
informasi dengan menggunakan perangkat laptop atau smartphone. Selain itu,
dalam dunia kampus teknologi ini dapat mendukung proses pembelajaran dan
penelitian bagi sivitas akademika. Seperti halnya, mahasiswa dapat mengakses
berbagai sumber informasi dari internet untuk mencari referensi bahan tugas dan
diskusi, serta mengembangkan wawasan mahasiswa akan dunia pendidikan.

Keberadaan koneksi Wireless Fidelity (WiFi) di kampus Institut Teknologi
Bandung berawal pada tahun 2003-2004. Khususnya di Perpustakaan Pusat ITB,
ketersediaan koneksi Wireless Fidelity (WiFi) mulai pada tahun 2010. Keberadaan
internet ini membawa dampak baik guna keberlangsungan sistem pelayanan di
perpustakaan. Tidak hanya buku yang tersedia di perpustakaan untuk memenuhi
kebutuhan informasi pemustaka, tetapi dengan adanya koneksi Wireless Fidelity
(WiFi) juga dapat membantu menemukan informasi-informasi yang lebih spesifik
sehingga peran perpustakaan sebagai jantungnya perguruan tinggi dapat
terpenuhi. Selain itu, dengan adanya internet di perpustakaan dapat mengubah
paradigma perpustakaan sebagai gudang buku. Oleh karena itu, ketersediaan
koneksi Wireless Fidelity (WiFi) di perpustakaan juga dapat menarik minat
pemustaka untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar.
Berdasarkan pernyataan dan data di atas, maka diperlukan sebuah
pengkajian yang cukup mendalam mengenai ketersediaan fasilitas akses internet
di perpustakaan perguruan tinggi dan hubungannya dengan minat mahasiswa
dalam memanfaatkan perpustakaan. Dalam penelitian ini akan dikaji seberapa
besar hubungan koneksi Wireless Fidelity (WiFi) dengan minat mahasiswa dalam
memanfaatkan perpustakaan.

B. Perumusan Masalah
Perumusan masalah merupakan sumber kegiatan pokok pada kegiatan
penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan
Dila Farida Nurfajriah, 2013
Hubungan Koneksi Wireless Fidelity (Wifi) Dengan Minat Mahasiswa Dalam Memanfaatkan
Perpustakaan Perguruan Tinggi (Studi Korelasional mengenai Hubungan Koneksi Wireless Fidelity
(WiFi) dengan Minat Mahasiswa dalam Memanfaatkan Perpustakaan Pusat Institut Teknologi
Bandung (ITB))
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

sebuah pokok permasalahan, yaitu: “Bagaimana hubungan ketersediaan koneksi
Wireless Fidelity (WiFi) dengan minat mahasiswa dalam memanfaatkan
Perpustakaan Pusat Institut Teknologi Bandung (ITB).”
Adapun dari pokok permasalahan di atas, ditentukan rumusan masalah yang
lebih khusus, antara lain.
1. Bagaimana hubungan ketersediaan koneksi Wireless Fidelity (WiFi) dengan
minat kunjung mahasiswa ke Perpustakaan Pusat Institut Teknologi Bandung
(ITB)?
2. Bagaimana hubungan ketersediaan koneksi Wireless Fidelity (WiFi) dengan
minat baca sumber elektronik ilmiah mahasiswa di Perpustakaan Pusat Institut
Teknologi Bandung (ITB)?
3. Bagaimana hubungan ketersediaan koneksi Wireless Fidelity (WiFi) dengan
minat memanfaatkan perpustakaan digital di Perpustakaan Pusat Institut
Teknologi Bandung (ITB)?

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui hubungan koneksi
Wireless Fidelity (WiFi) dengan minat mahasiswa dalam memanfaatkan
Perpustakaan Pusat Institut Teknologi Bandung (ITB). Adapun tujuan khusus dari
penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Untuk mengetahui hubungan ketersediaan koneksi Wireless Fidelity (WiFi)
dengan minat kunjung mahasiswa ke Perpustakaan Pusat Institut Teknologi
Bandung (ITB).
2. Untuk mengetahui hubungan ketersediaan koneksi Wireless Fidelity (WiFi)
dengan minat baca sumber elektronik ilmiah mahasiswa di Perpustakaan Pusat
Institut Teknologi Bandung (ITB).
3. Untuk mengetahui hubungan ketersediaan koneksi Wireless Fidelity (WiFi)
dengan minat memanfaatkan perpustakaan digital di Perpustakaan Pusat
Institut Teknologi Bandung (ITB).
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D. Manfaat Penelitian
Dari penelitian ini, penulis berharap akan adanya manfaat yang bisa
diperoleh baik untuk penulis sendiri maupun objek penelitian. Beberapa manfaat
yang dimaksud penulis diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan
maupun wawasan ilmiah kepada penulis dan juga pembaca mengenai
hubungan Wireless Fidelity (WiFi) dengan minat pemustaka. Dengan
demikian, dapat menjadi solusi bahwa teknologi dapat dijadikan sebuah inovasi
untuk menarik minat pemustaka berkunjung ke perpustakaan serta dapat
memberikan sumbangan bagi pengembangan teori ilmu perpustakaan dan
informasi khususnya dalam bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi
(TIK).
2. Manfaat Praktis
Dari segi praktis, penelitian ini memberikan gambaran nilai manfaat kepada
peneliti, objek penelitian dan pihak-pihak lain. Di antara manfaat tersebut
adalah sebagai berikut:
a. Bagi Peneliti
Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi dan sumbangan yang
cukup penting terhadap ilmu dan pengetahuan yang selama ini telah didapat
di bangku kuliah.
b. Bagi Perpustakaan
Dapat dijadikan salah satu pertimbangan dan penguatan bahan acuan
tentang bagaimana faktor-faktor tertentu dapat mempengaruhi minat
mahasiswa dalam memanfaatkan perpustakaan.
c. Peneliti selanjutnya
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian untuk diperbaharui dan
dikembangkan untuk penelitian selanjutnya.
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E. Definisi Operasional
Untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam penelitian ini, maka penulis
memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul
penelitian ini, yaitu:
1. Hubungan
Hubungan merupakan suatu keterkaitan antara ketersediaan koneksi Wireless
Fidelity (WiFi) dengan minat mahasiswa dalam memanfaatkan perpustakaan.
2. Koneksi Wireless Fidelity (WiFi)
Koneksi Wireless Fidelity (WiFi) merupakan suatu teknologi yang terhubung
dalam sebuah jaringan tanpa kabel yang digunakan sebagai faktor pendukung
dalam penelusuran informasi khususnya di sebuah perpustakaan melalui akses
internet sehingga kebutuhan akan informasi dapat terpenuhi.
3. Minat
Minat merupakan suatu keinginan yang lahir dari hati seseorang. Dalam hal ini
yaitu mahasiswa yang memanfaatkan perpustakaan khususnya fasilitas koneksi
Wireless Fidelity (WiFi) untuk menelusur atau mencari informasi yang
dibutuhkan.
4. Mahasiswa
Mahasiswa merupakan orang yang terlibat dalam penelitian ini yaitu
mahasiswa/ pengguna (user) yang berkunjung ke perpustakaan serta
memanfaatkan fasilitas koneksi Wireless Fidelity (WiFi) yang tersedia.
5. Perpustakaan
Perpustakaan merupakan sebuah gedung yang didalamnya kaya akan informasi
baik dalam bentuk media cetak maupun elektronik dan didukung dengan
ketersediaan fasilitas yang memadai sesuai dengan perkembangan teknologi
informasi.
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