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Abstrak 

 

Pengembangan perpustakaan digital atau digital library 

memudahkan setiap orang untuk mendapatkan informasi 

perpustakaan yang cepat dan lengkap. SMA Bina Utama 

Sosok selama ini masih menggunakan perpustakaan 

konvensional. Kondisi ini Sering menjadi kendala siswa 

dan guru untuk mendapatkan buku serta artikel dalam 

proses pembelajaran sehari-hari dalam proses belajar 

mengajar. dengan adanya e-library maka siswa dan 

guru dapat mengakses atau mencari e-book untuk 

kebutuhan belajar bisa dilakukan dimana saja dan 

kapan saja. Kegiatan workshop yang dilakukan di SMA 

Bina Utama Sosok sebagai bentuk dari realisasi 

pengabdian terhadap masyarakat yang bertujuan 

memberikan pengetahuan terhadap siswa, guru dan 

admin yang berkaitan dengan cara melakukan akses 

untuk login dan mendownload e-book untuk siswa dan 

guru, tata cara input e-book kedalam e-library SMA 

Bina Utama Sokok untuk admin. kegiatan workshop 

Kegiatan workshop dilaksanakan di ruang aula sekolah 

SMA Bina Utama Sosok pada tanggal 23 April 2019 

dengan jumlah peserta 12 orang terdiri dari guru, 

perwakilan dari siswa serta admin yang akan menjadi 

administrator. Dari pengamatan secara langsung 

seluruh perserta sangat mudah dalam menggunakan e-

library SMA Bina Utama Sosok. Karena fitur-fitur yang 

ada dalam e-library dibuat sesederhana mungkin. 

kedepannya diharapkan adanya e-library yang 

terintegrasi antar sekolah untuk memperkaya koleksi e-

book dan artikel 

Kata kunci: Perpustakaan, E-library, E-Book,  

1. Pendahuluan 

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat 

saat ini, memberikan inovasi baru dalam pengembangan 

model perpustakaan konvensional. Penerapan teknologi 

informasi perpustakaan dapat memberikan informasi 

yang cepat dan lengkap [1]. Pengembangan 

perpustakaan digital atau digital library memudahkan 

setiap orang untuk mendapatkan informasi perpustakaan 

yang cepat dan lengkap. Pemanfaatan OPAC (Online 

Public Access Catalog) menjadi salah satu layanan 

dalam perpustakaan digital [2], dimana tujuan utama 

perpustakaan adalah mendukung sekolah dalam 

pelajaran dan pengajaran. oleh karena itu perlu kualitas 

layanan perpustakaan yang memberikan infomasi yang 

cepat dan lengkap [3]. Mendapatkan informasi untuk 

kurikulum dan kebutuhan belajar setiap orang dan siswa 

bahkan mahasiswa lebih menyukai situs web sebagai 

sumber utama dalam mendapatkan informasi [4]. 

Pada dunia pendidikan, teknologi informasi komunikasi 

khususnya internet, banyak membantu menyajikan 

informasi perpustakaan [5]. Seiring pekembangan waktu 

teknologi internet, sebuah buku dan artikel dan lainnya 

dapat dipublikasi dalam bentuk digital [6]. Perpustakaan 

menjadi sebuah salah satu bidang institusi yang 

mengalami perkembangan yang sangat pesat. Mulai dari 

perpustakaan manual, terautomasi, sampai dengan 

perpustakaan digital dan E-library [7].  

E-library atau perpustakaan elektronik merupakan media 

penyimpanan informasi mulai dari buku, artikel, majalah 

[8], tampilan, akses, download, penyimpanan dan 

pelaporan dimana sumber daya yang tersedia dengan 

bantuan Komputer. Pada umumnya e-library dipandang 

sebagai kumpulan informasi digital yang tertata [9], atau 

kumpulan koleksi mulai dari buku dan artikel-artikel 

yang tersedia untuk dibaca dan diakses serta di download 

[10]. Perpustakaan dapat mengarah pada pembelajaran 

integratif yang diterapkan di E-library, sehinggga siswa 

atau pengunjung E-library mendapatkan referensi yang 

tepat dalam mencari informasi buku dan artikel [11].  

E-library mampu menyimpan banyak koleksi buku 

digital, dengan adanya E-library memungkinkan para 

pengunjung dapat mendownload koleksi-koleksi buku 

yang ada di E-library dari mana saja  dan kapanpun tidak 

terbatas akan ruang dan waktu untuk memenuhi 

kebutuhan [12], serta pengunjung tidak harus datang 

langsung keperpustakaan dan dapat mengakses dari 

mana saja sehingga membuat nyaman bagi pengguna E-

book pada E-library [13],  keterbatasan ruang dan waktu 

perpustakaan konvensional serta penyebaran informasi 

pustaka agar dapat diakses secara luas oleh siswa dan 

masyarakat [14], masih belum memenuhi kebutuhan 

penyebaran informasi sebuah perpustakaan sehingga 

diperlukan sebuah sistem aplikasi berbasis web untuk 

mempermudah pencarian koleksi buku serta kategori 

buku pada sebuah perpustakaan [15].  

Perpustakaan konvensional dilihat dari segi jumlah 

anggota dan jumlah sirkulasi peminjaman buku 

menyebabkan sistem pencatatan manual dan pengarsipan 

manual dirasakan tidak efisien lagi, sehingga perlu 
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dibangun sistem baru untuk mengatasi permasalah yang 

ada yaitu dengan membangun sistem E-library untuk 

pelayanan informasi dan proses operasinal perpustakaan 

[16]. Pengolahan data perpustakaan yang dilakukan saat 

disekolah SMA Bina Utama Sosok masih menggunakan 

pencatatan buku serta dan pembuatan laporan dengan 

menggunakan Microsoft Office Excel. Menurut Saragih 

dkk, keterbatasan waktu dalam operasional yang 

menyebabkan kesulitan siswa atau pengunjung 

pepustakaan untuk mencari informasi tetang koleksi 

buku yang yang ada diperpustakaan [17].  

2. Metode Pelaksanaan 

Pengembangan perpustakaan digital atau digital library 

memudahkan setiap orang untuk mendapatkan informasi 

perpustakaan yang cepat dan lengkap. Adanya E-library 

memungkinkan para pengunjung dapat mendownload 

koleksi-koleksi buku yang ada di E-library dari mana 

saja  dan kapanpun tidak terbatas akan ruang dan waktu. 

Kegiatan workshop dalam membagikan pengetahuan 

untuk mendapatkan E-book yang dibutuhkan untuk 

pembelajaran melalui E-Library. Kegiatan workshop 

dilaksanakan di ruang aula sekolah SMA Bina Utama 

Sosok pada tanggal 23 April 2019 dengan jumlah peserta 

12 orang terdiri dari guru, perwakilan dari siswa serta 

admin yang akan menjadi administrator yang 

menggunakan e-library  di SMA Bina Utama Sosok 

untuk mengikuti kegiatan ini. Sebelum memberikan 

materi tentang E-library pada SMA Bina Utama Sosok 

ada beberapa hal yang dilakukan yaitu (1) melakukan 

diskusi pada pihak sekolah guru dan murid agar dapat 

mengetahui tentang E-Library, (2) memberikan 

pemahaman kepada guru dan siswa didik tentang 

manfaat dari E-library, (3) memberikan pemahaman tata 

cara penggunaan E-Library kepada guru/staf yang akan 

menjadi admin E-Library di sekolah SMA Bina Utama 

Sosok. Kegiatan workshop dengan tema Pelatihan 

Penggunaan E-Library Sekolah pada SMA Bina Utama 

Sosok. Setiap guru dan perwakilan siswa di SMA Bina 

Utama Sosok melihat langsung E-Library yang akan 

digunakan pada sekolah SMA Bina Utama Sosok, mulai 

dari link E-Library, tata cara mendapatkan buku yang 

diinginkan oleh siswa dan guru, sampai dengan cara 

komponen untuk menginput e-book kedalam E-library 

untuk guru yang akan menjadi Admin E-library sekolah 

tersebut. E-library merupakan sebuah media yang 

menjembatani untuk melakukan aktivitas pencarian e-

book. Siswa dan guru merupakan pihak pengguna dalam 

pencarian informasi tentang buku dan artikel, sedangkan 

admin merupakan pengelola dari sistem e-library. E-

library lebih ditekankan untuk pencarian referensi dan 

judul buku yang digunakan oleh pihak sekolah serta 

umum [18]. Untuk mengakomodasi kebutuhan akan 

sebuah perpustakaan digital yang efektif, dimana E-

library dipersiapkan untuk mencari serta mendownload 

buku dan artikel sesuai dengan kebutuhan, dengan 

adanya E-library ini diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas layanan sebuah pepustakaan [19]. Setiap peserta 

baik itu siswa, guru dan admin pada akhir workshop 

diberikan sesi tanya jawab tentang tata cara 

menggunakan E-library SMA Bina Utama Sosok mulai 

dari mencari buku, artikel, mendownload sampai dengan 

cara peng-inputan data buku dan artikel untuk admin. 

Kegiatan ini ditujukan memastikan bahwa apakah siswa, 

guru dan admin E-library sudah memahami apa yang 

telah disampaikan oleh penulis kepada peserta. 

3. Hasil Pelaksanaan 

Siswa dan Guru dalam mendapatkan buku dan makalah 

diperpustakaan konvensional sangat terbatas. 

Keterbatasan ini, menuntut kita untuk lebih aktif dalam 

meningkatkan propesionalisme kemampuan dalam 

penguasaan teknologi  untuk meningkatkan kinerja dan 

pelayanan perpustakaan [20]. Kegiatan workshop 

memberikan pengetahuan dalam penggunaan e-library 

pada SMA Bina Utama Sosok. Kegiatan pertama 

workshop dilakukan adalah mempresentasikan materi 

penelitian akademis dan manfaat dari E-library. Materi 

ini sebagai pengetahuan dasar dari penelitian akademis 

dan pembekalan dalam menggunakan E-library SMA 

Bina Utama Sosok. Dengan pengetahuan dasar tersebut, 

diharapkan peserta tidak mengalami kesulitan dalam 

memahami materi yang akan disampaikan selanjutnya. 

Sebagai penulis wajib memahami tentang e-library yang 

disampaikan kepada siswa, guru dan admin. Berikut 

adalah gambar 1 silde show PowerPoin: 

 

 

Gambar 1. Slide Show PowerPoint 

Dengan uraian yang telah dijelaskan diatas bahwa 

permasalahan yang terjadi pada umum nya keterbatasan 

waktu dalam operasional yang menyebabkan kesulitan 

siswa atau pengunjung pepustakaan untuk mencari 

informasi tetang koleksi buku yang yang ada 

diperpustakaan SMA Bina Utama Sosok. Adanya e-

library dapat memberikan solusi untuk meningkatkan 

kualitas dan kuantitas layanan kepada penggunanya [21]. 

Peserta workshop yang hadir sangat antusias dalam 

mendengarkan materi yang disampaikan penulis. karena 

dapat memberikan pengetahuan dalam mencari serta 

mendownload e-book serta artikel-artikel. Berikut adalah 

gambar 2 presentasi di sekolah SMA Bina Utama Sosok. 
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Gambar 2. Presentasi Materi Workshop 

Dalam penyampaian materi selajutnya penulis juga 

menampilkan tampilan utama dari e-library. Seluruh 

peserta yang terdiri dari siswa, guru dan admin dapat 

melihat secara langsung tampilan utama e-library 

sekolah SMA Bina Utama Sosok. Selanjutnya penulis 

juga menjelaskan tentang tata cara mendownload e-book 

maupun artikel-artikel yang ada di e-library. Berikut 

adalah gambar 3 tampilan utama e-library SMA Bina 

Utama Sosok. 

 

Gambar 3. Tampilan Utama E-library 

Materi selanjutnya penulis juga menampilkan dan 

menjelaskan tentang form register dan form login. Bagi 

siswa dan guru yang belum menjadi angota e-library 

SMA Bina Utama Sosok, maka diharuskan melakukan 

registrasi terlebih dahulu. siswa dan guru diwajibkan 

mengisi form registrasi yang penulis tampilkan, setiap 

siswa dan guru harus menginputkan data pribadi untuk 

menjadi anggota e-library SMA Bina Utama Sosok. 

Input form registrasi dimulai dari menginput nama 

anggota, tempat tanggal lahir, alamat, telp, menginput 

siswa/guru dimana jika siswa di isi dengan siswa apa 

bila guru di isi dengan guru. Username di isi nama siswa 

atau guru untuk login ke e-library. Password juga wajib 

di isi angka sesuai dengan yang diinginkan untuk login 

ke e-library SMA Bina Utama Sosok. Sekedar catatan 

penulis memberikan masukkan kepada siswa dan guru  

untuk mencatat username dan password. Agar siswa dan 

guru tidak salah dalam menulis username dan password 

sewaktu login ke e-library. Berikut adalah gambar 4 

tampilan form registrasi 

 

Gambar 4. Form Registrasi 

Setelah melakukan registrasi, penulis menyampaikan 

materi tentang form Login. Siswa dan Guru harus login 

terlebih dahulu ke e-library. Agar bisa mencari serta 

mendownload setiap e-book dan artikel yang ada di e-

library SMA Bina Utama Sosok. Pada form login siswa 

dan guru wajib mengisi username dan password dengan 

benar. Berikut adalah gambar 4 form login e-library 

SMA Bina Utama Sosok 

 

Gambar 5. Form Login 

Setelah siswa dan guru melakukan login, selanjutnya 

penulis juga menampilkan secara langsung daftar koleksi 

e-book yang ada didalam e-library SMA Bina Utama 

Sosok. Setiap e-book yang dibutuhkan dapat secara 

langsung didownload oleh siswa dan guru yang sudah 

menjadi anggota e-library SMA Bina Utama Sosok. 

Siswa dan guru yang belum melakukan registrasi maka 

tidak dapat mendownload e-book dan artikel yang ada di 

e-library SMA Bina Utama Sosok. Berikut adalah 
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gambar 6 tampilan daftar koleksi buku yang ada di e-

library sekolah SMA Bina Utama Sosok. 

 

Gambar 6. Daftar koleksi Buku 

Materi berikutnya penulis menjelaskan khusus untuk 

admin. Dalam mengayaan koleksi e-book dan artikel 

yang akan ditampilkan pada e-library, admin harus 

mengetahui serta memahami tata cara menginputkan 

data buku kedalam e-library sekolah SMA Bina Utama 

Sosok. Penulis memberikan materi tata cara input data 

buku melalui form pengisian data buku. Penginputan 

data buku mulai dari input kode buku, judul buku, 

pengarang, penerbit, tahun terbit, serta kategori buku. 

Bagian bawah ada botton choose file ini diisi dengan file 

e-book berupa file pdf dari sebuah buku. Setelah klik 

tombol Add agar buku yang diinputkan di e-library 

dapat telihat di koleksi buku seperti gambar 6. Berikut 

adalah gambar 7 form pengisian data buku 

 

Gambar 7. Form Pengisian Buku 

Berikutnya penulis juga menampilkan hasil dari inputan 

yang dilakukan admin. Penulis juga menjelaskan e-book 

dan artikel yang sudah diinputkan dapat di edit dan juga 

dapat dihapus apabila e-book dan artikel tersebut sudah 

tidak lagi diperlukan. Berikut adalah gambar 8 tampilan 

e-book dan artikel yang sudah diinputkan oleh admin 

kedalam e-library melalui form pengisian data buku e-

library SMA Bina Utama Sosok.  

 

Gambar 8. Daftar koleksi Buku 

Untuk memastikan bahwa siswa dan guru memahami 

materi yang disampaikan, penulis memberikan waktu 

kepada peserta untuk mengakses dan login ke e-library. 

Seluruh peserta bebas untuk mendownload e-book dan 

artikel yang ada di e-library SMA Bina Utama Sosok. 

Seluruh peserta dapat dengan mudah mendapatkan e-

book dan artikel yang mereka butuhkan. Dari  

pengamatan yang dilakukan, admin juga sangat mudah 

dalam penginputan data buku.  

Dalam kegiatan workshop yang dilaksanakan di SMA 

Bina Utama Sosok, telah memberikan pengetahuan baru 

tentang e-library. Siswa dan guru untuk mendapatkan 

buku yang tidak harus ke perpustakaan konvensional. 

Siswa dan guru bisa mendapatkan buku melalui e-

library. Namun dengan adanya kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat yang telah dilaksanakan di SMA 

Bina Utama Sosok dalam bentuk workshop, dapat 

memberikan solusi yang dialami siswa dan guru. 

Terutama kebutuhan untuk mendapatkan buku dan 

artikel. 

4. Kesimpulan 

Mendapatkan sebuah buku dan Artikel yang dibutuhkan 

oleh siswa dan guru sering menjadi sebuah hambatan 

karena siswa dan guru harus mengunjungi perpustakaan 

konvensional yang ada di SMA Bina Utama Sosok. 

Kegiatan Workshop sebagai realisasi dari pengabdian 

kepada masyarakat yang telah dilakukan sebagai upaya 

untuk memberikan solusi bagi siswa dan guru yang 

mengalami kesulitan dalam mendapatkan buku yang 

diinginkan. para peserta yang terdiri dari guru dan 

perwakilan siswa serta admin dapat melihat secara 

langsung serta mempraktekkan bagaimana menggunakan 

e-library SMA Bina Utama Sosok. Para peserta merasa 

sangat mudah dalam mendapatkan e-book dan artikel 

yang mereka inginkan, hanya dengan melakukan 

registrasi dan login sudah bisa mendownload e-book dan 

artikel. Penggunaan e-library SMA Bina Utama Sosok 

sangat membantu siswa dan guru dalam mendapatkan 

koleksi e-book yang ada di e-library SMA Bina Utama 

Sosok. Dari pengamatan secara langsung bagian admin 

e-library juga sangat mudah dalam melakukan 
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penginputan data buku, karena fitur-fitur yang ada dalam 

form penginputan data buku dibuat sesederhana mungkin 

sehingga mudah untuk dipahami. kedepannya 

diharapkan adanya e-library yang terintegrasi antar 

sekolah untuk memperkaya koleksi e-book dan artikel. 
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