
APLIKASI E-LIBRARY BAHAN AJAR

Oleh : Rita Prima Bendriyanti

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana caranya membuat aplikasi

E-library bahan ajar. Manfaat dari hasil penelitian ini adalah Aplikasinya dapat digunakan

sebagai pusat informasi, sehingga mahasiswa yang berdomisili diluar kota bisa dengan mudah

mendapatkan informasi perkuliahan tanpa harus dating kekampus, dengan adanya aplikasi ini

dosen dan mahasiswa bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi semester depan sehingga

perkuliahan bisa berjalan dengan lebih lancer, bisa menjadi panduan perkuliahan baik untuk

mahasiswa maupun dosen.
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PENDAHULUAN

Perkembanganteknologi informasi di seluruh dunia telah membuat manusia menjadi

semakin mudah. Terutama sejak diciptakannya jaringan internet, komunikasi menjadi semakin

tidak terbatas dan tanpa hambatan, baik hambatan geografis maupun hambatan waktu. Kita dapat

segera berkomunikasi dengan siapapun yang berada di belahan dunia lain secara langsung elalui

jaringan internet. Dan juga kita dapat memperoleh sejumlah informasi dari internet dengan cepat.

Kemudahan-kemudahan yang dihasilkan oleh jaringan internet juga membuat proses

perkuliahan dapt dipermudah. Dengan segala kemudahan internet, telah memungkinkan bagi

penulis untuk mencoba membuat aplikasi E-Library sebagai sarana mahasiswa melihat silabus

mata kuliah beserta bahan-bahan yang akan digunakan pada saat perkuliahan.

Biasanya pada saat pertama kali perkuliahan dimualai, dosen akan memberikan silabus

beserta daftar bacaan yang akan digunakan pada saat perkuliahan nantinya kepada mahasiswa.

Untuk buku yang digunakan, sering kali memiliki harga yang lumayan tinggi sehigga ada

beberapa mahasiswa hanya bergantung apa yang diberikan dosen kepadanya. Dengan adanya

E-library mahasiswa dapat mendownload e-book yang nantinya akan digunakan dalam

perkuliahan secara gratis. Semoga dengan adanya e-library ini dapat meningkatkan kualitas

mahasiswa dan menjadi acua dosen dalam mengajar.



Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada

penelitian ini adalah bagaimana cara membuat aplikasi E-library.

Batasan Masalah

Untuk mengatasi meluasnya masalah yang akan timbul maka penulis memberikan

batasan sebagai berikut:

1. Pembuatan database dalam format MySql untk menndukung sistem E-library yang

nantinya akan dibuat

2. Bahasa yang digunakan pemrograman dengan Php dan MySql

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara membuat

aplikasi e-library bahan ajar.

Manfaat Penelitian

1. Aplikasinya dapat digunakan seagai pusat informasi, sehingga mahasiswa yang

berdomisili diluar kota bisa dengan mudah mendapatkan informasi perkuliahan tanpa

harus datang ke kampus.

2. Dengan adanya aplikasi ini dosen dan mahasiswa bisa mempersiapkan diri untuk

menghadapi semester depan sehingga perkuliahan bisa berjalan dengan lebih lancer

3. Bisa menjadi panduan perkuliahan

LANDASAN TEORI

E-Library

E-library atau perpustakaan digital adalah suatu perpustakaan yang menyimpan data baik

itu buku (tulisan), gambar, suara dalam bentuk file elektrinik dan mendistribusikannya dengan

menggunakan protocol elektronik melalui jaringan computer (tabata kouichi, 1996 : 9).

Istilah e-library sendiri mengandung pengertian sama dengan virtual library. Sedangkan

istilah yang sering digunakan dewasa ini adalah digital library, hal ini bisa kita lihat dengan

sering munculnya istilah tersebut dalam workshop, symposium, atau konferensi dengan memakai



nama tersebut. Tujuan E-library adalah memudahkan untuk mengakses informasi ilmu

pengetahuan dalam format digital tanpa terhalang jarak dan waktu. Dengan melihat tujuan dari

e-library tersebut maka perlunya peningkatan fasilitas e-library di perguruan-perguruan tinggi

contohnya, untuk memberikan suatu pelayanan dalam memudahkan pencarian informasi ilmu

pengetahuan.

Menurut Tabata Kouichi (1996:9) manfaat e library sebagai suatu layanan informasi

online adalah sebagai berikut:

1. E-library merupakan layanan yang dapat membantu pada inisiatif pembelajaran yang

terintegrasi.

2. E-library merupakan sumber yang sempurna untuk mengirimkan teks lngkap dan

referensi penting multimedia, mudah untuk digunakan dalam penelitian, serta dalam

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru.

3. Maasiswa menemukan jawaban yang mereka butuhkan lebih dari 2000 majalah, surat

kabar, buku-buku dan transkip teks lengkap termasuk ribuan peta, gambar, website

pendidik dari pusat pekerjaan rumah dan file audio/video

4. Dosen dan pustakawan bekerja sama untuk membangun mata rantai yang kuat terhadap

isi yng terpilih. Menciptakan daftar bacaan dengan halaman-halaman topic,

pelajaran-pelajaran dan halaman minat dan kepentingan komunitas peguruan tinggi.

METODOLOGI PENELITIAN





KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Aplikasi ini berguna bagi mahasiswa karena mereka dapat belajar sebelum semester baru

dimulai sehingga dosen pun lebih mudah dalam mengajar karena mahasiswa sudah sedikit tahu

tentang materi yang akan diajarkan. Semoga dengan aplikasi ini dapat membantu mahasiswa

dalam menguasai bahan perkuliahan dan mempersiapkan diri sebelum perkuliahan dimuali. Dan

juga aplikasi ini dapat menjadi pedoman karena mempunyai database e-book yang berupa materi

sehingga dapat menghemat pengeluaran karena tidak terlalu banyak membeli buku.

Saran

1. Perlu adanya sosialisasi lebih pada mahasiswa, mengenai cara penggunaan dan

fungsinya. Karena tanpa adanya sosialisasi lebih lanjut, tujuan dari sistem akan sulit

dicapai

2. Semoga dalam pengembangan dapat dibuat teknik sekuritu yang lebih bagus lagi untuk



menjamin kelancaran pelaksanaan ujian.
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