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PERPUSTAKAAN SEBAGAI WADAH KOMUNIKASI 

Oleh: Azwar, S.IP, M.IP.1 

ABSTRAK 

Pelaksanaan layanana perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari komunikasi 

kepada pemustaka yang datang keperpsutakaan. Pelayanan perpustakaan dapat 

berjalan dengan baik apa bila komunikasi antara pustakawan dan pemustaka saling 

memahami dan mengerti dari maksud pesan yang disampaikan. Perpustakaan yang 

menghimpun dan mengelola informasi akan selalu dikunjungi oleh pemustaka yang 

hendak mendapatkan informasi yang diinginkannya. Dengan demikian pustakawan 

hendaknya cekap dalam mengelola informasi yang ia himpun agar dapat 

dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Efesiesi waktu dalam temu kembali informasi 

di perpustakaan akan menjadi titik tekan dalam pelayanan perpustakaan. Melalui hal 

tersebut peran pustakawan dan media temu kembali informasi sangat diperlukan. 

Banyak media yang dapat digunakan untuk sarana temu kembali informasi yang 

digunakan diantaranya ialah sarana konvensional dan sarana digital. Kedua sarana 

tersebut dapat memberikan kemudahan penelusuran dan mengkomunikasikan kepada 

pemustaka yang hendak memerlukan informasi. 

Kata Kunci: Perpustakaan, Komunikasi, Temu Kembali Informasi.  

 

A. Pendahuluan  

Komunikasi dan Informasi seperti sisi mata uang yang berbeda namun 

menjadi satu kesatuan yang penting dalam kehidupan. Melalui informasi, dapat 

merubah kehidupan seseorang menjadi lebih baik atau sebaliknya. Begitu 

besarnya pengaruh informasi memberikan dampak yang mampu mengubah 

tatanan kehidupan. Salah satu contoh seseorang dapat mengetahui berita tentang 

bencana disuatu tempat, karena mendapatkan kabar dari oranglain atau ia melihat 

di sebuah media informasi. Informasi yang didapat akan merubah perasaan dan 

pola pikir atas pesan yang ia dapatkan. Karena dari infromasi tersebut seseorang 

berpikir, menganalisa, mengolah, menafsirkan, dan menyimpulkan pesan seta 

membuat sebuah keputusan. 

Melalui komunikasi pesan disampaikan kepada komunikan agar terjadi 

kesepahaman pola pikir serta tewujudnya maksud dan tujuan dalam berinteraksi. 

Komunikasi dapat terjadi melalui ucapan lisan atau pada tulisan. Seiring 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak media yang memberikan 

fasilitas untuk berkomunikasi. Diantara alat komunikasi yang dapat ditemukan 

dalam kehidupan sehari-hari diantaranya media cetak dan elektronik. Melalui 

media komunikasi yang digunakan bukan hanya sekedar untuk saling mengenal, 

                                                 
1 Dosen di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. 



IAIS Sambas Vol III No. 1 Juni 2016 –  November 2016 

 

Jurnal Al-Muttaqin - 12 - 

 

tukar pikiran, berbagi cerita, dan lain-lain. Melalui komunikasi itu pula kita dapat 

merubah tatanan dunia menjadi lebih baik. 

Komunikasi menjadi salah satu wujud dari pertukaran informasi dari suatu 

sarana kepada penerima pesan (komunikan). Komunikasi yang baik menjadi 

metode utama agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran. Penggunaan kalimat 

dari kata demi kata yang jelas akan membuat makna semakin jelas pula. 

Komunikasi secara tertulis termasuk kedalam komunikasi verbal. komunikasi 

verbal ada dua bentuk yakni komunikasi dengan oral atau berbicara dan 

komunikasi tertulis.2 

Pada saat komunikasi berlangsung, komunikan akan berusaha memahami 

maksud pesan yang disampaikan oleh komunikator. Komunikan harus membuat 

makna terkait dengan pesan yang disampaikan. Komunikasi bukan hanya sebatas 

pemindahan informasi, tetapi proses konvergensi, yakni partisipasi antara dua 

orang atau lebih yang saling tukar menukar informasi untuk mencapai pengertian 

antara satu dengan lainnya ketitik yang sama.3   

Perpustakaan merupakan lembaga yang menghimpun informasi dalam 

berbagai bentuk koleksi cetak maupun elektronik. Sehingga melalui lembaga ini 

menjadi tempat untuk mendapatkan rujukan informasi yang tersimpan dalam 

sebuah media. Sebuah buku misalnya, diciptakan oleh penulis yang difungsikan 

untuk melastarikan buah pikirannya, serta menginformasikan kembali buah 

pikiran penulis kepada pembaca. Selain itu karya yang dibuatnya juga diharapkan 

dapat disampaikan kepada orang lain untuk memberikan sumbangan dan 

pengembangan ilmu pengetahuan.  

Hal ini menunjukkan bahwa perpustakaan merupakan wadah yang 

menghimpun komunikasi yang begitu besar, komunikasi melalui media 

penyimpanan dalam bentuk cetak maupun elektronik yang tersimpan dan dikelola 

dengan baik. Banyaknya koleksi yang disimpan disebuah perpustakaan 

mengidentifikasikan banyaknya informasi yang terhimpun. Himpunan informasi 

yang terekam akan mengkomunikasikan kepada orang yang membaca karya 

rekam tersebut. Selama karya rekam tersebut masih ada dan dapat digunakan 

maka informasi yang tertuang dalam rekaman tersebut dapat dipergunakan 

sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan.  

 

B. Interaksi Pemustaka di Pepustakaan  

Kunjungan pemustaka di perpustakaan mejadi rutinitas yang terjadi di 

perpustakaan. Pemustaka yang datang dengan latar belakan sosial yang berbeda 

memiliki karakter yang berbeda pula. Perbedaan tersebut akan 

mengindentifikasikan perbedaan kebutuhan. Secara garis besar dapat kita pahami 

                                                 
2 Herri Susanto, Communication Skull: Sukses Komunikasi, Presentasi dan Berkarir, 

(Yogyakarta: Depublish, 2014), h. 29.  
3 Tommy Suprapto, Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi. (Yogyakarta: Media 

Presindo, 2009), h. 120.  
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bahwa siapapun pemustaka yang datang ke perpustakaan ini berarti mereka 

membutuhkan informasi, hanya saja informasi yang dibutuhkan berbeda-beda. 

Penting kiranya bagi seorang pustakawan memahami karakter pribadi 

pemustakanya.4 Hal ini bertujuan agar pustakawan tidak salah dalam memberikan 

pelayanan kepada pemustaka yang datang ke perpustakaan. Mengayomi 

pemustaka merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh seorang pustakawan. 

Aktifitas pemustaka yang lebih lama berhadapan dengan buku tidak menutup 

kemungkinan akan mengakibatkan pemustaka tersebut menjadi jenuh. Kejenuhan 

tersebut hendaknya dapat diantisipasi oleh pustakawan yang bertugas.  

Komunikasi antara pustakawan dan pemustaka dalam hal ini diperlukan 

untuk memberikan perubahan suasana. Komunikasi intensif dengan keramahan, 

tutur kata yang santun, serta humor untuk memecah suasana kaku, memberikan 

keakraban antara pemustaka dan pustakawaan yang bertugas. Keakraban 

pustakawan dengan pemustaka dapaat menciptakan kondusifnya lingkungan 

perpustakaan. Selain itu penataan ruang perpustakaan juga memberikan pengaruh 

kepada pemustaka. 

Ruang perpustakaan dengan koleksi buku yang berjejer di rak, apa bila tidak 

tertata dengan baik akan menimbulkan kesan yang tidak nyaman. Ruang 

perpustakaan bukan hanya sekedar sekat yang memisahkan ruang yang satu 

dengan yang lainnya. Penataan ruang perlu dilakukan agar memikat pemustaka 

yang datang agar betah berlama-lama di dalam ruangan perpustakaan. Aspek-

aspek yang harus dipertimbangkan dalam penataan ruang perpustakaan5:  

1. Aspek fungsional, dalam aspek ini perpustakaan harus mempertimbangkan 

fungsi dari tiap ruang yang ada di perpustakaan. Hal ini dimaksudkan agar 

terciptanya lingkungan kerja yang kondusif. 

2. Aspek psikologi pemustaka, dalam penataan ruang perpustakaan hendaknya 

dapat memberikan kenyamanan bagi pemustaka yang datang ke perpustakaan.  

3. Aspek estetika, keindahan penataan ruang perpustakaan dapat dilakukan 

dengan penataan perabot yang rapi, pemilihan bentuk, dan warna perabot 

yang serasi sehingga ruang perpustakaan menjadi indah. 

4. Aspek keamanan bahan pustaka, bahan pustaka yang tersimpan di ruang 

perpustakaan selain disimpan dengan rapi juga harus mempertimbangkan 

keamananya. Koleksi di perpustakaan lambat laun akan mengalami 

kerusakan, hal yang harus di pertimbangkan untuk keamanan koleksi adalah 

kerusakan secara alami dan kerusakan oleh manusia.  

Aspek penataan ruang perpustakaan akan berpengaruh terhadap sistem 

pelayanan dan interaksi pemustaka di perpustakaan. Bentuk tata ruang 

perpustakaan hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan dan pelayanan yang akan 

diberikan. Sehingga terciptanya keteraturan, efesiensi, produktivitas, efektivitas 

                                                 
4 Anita Nusantari, Strategi Pengembangan Perpustakaan, (Jakarta: Prestasi Belajar, 2012), h. 

10. 
5 Wiji Suawarno, Psikologi Perpustakaan, (Jakarta: Sagung Seto, 2009), h. 100-101. 
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pelayanan yang maksimal. Tiga metode dalam sistem penataan ruang 

perpustakaan6 yang dapat dilakukan adalah:  

1. Sistem tata sekat. 

Penataan ruang perpustakaan diatur dengan menempatkan posisi ruang baca 

terpisah dari koleksi perpustakaan. Penataan ruang seperti ini pengunjung 

tidak diperkenankan masuk kedalam ruang koleksi, pustakawan yang akan 

mengambil serta mengembalikan koleksi yang dipinjam atau dibaca 

pemustaka. Sistem ini juga dapat diterapkan untuk sistem pelayanan terbuka 

dimana pemustaka dapat masuk dan memilih koleksi yang diinginkannya 

sendiri lalu dicatat kepada pustakawan yang bertugas, selanjutnya pustakawan 

yang akan mengembalikan dan menyimpan koleksi ke rak semula. 

2. Sistem tata parak  

Penataan ruang perpustakaan dalam hal ini menempatkan ruang baca terpisah 

dari ruang koleksi. Sistem ini memberikan izin kepada pemustaka untuk 

menelusuri koleksi di rak buku lalu dicatat ke pustakawan dan dibaca di ruang 

baca perpustakaan. Sistem ini lebih cocok untuk perpustakaan yang 

menggunakan sistem peminjaman terbuka.  

3. Sistem tata baur  

Yakni penempatan koleksi dengan ruang baca digabung menjadi satu ruangan 

agar pembaca lebih mudah mengambil dan mengembalikan sendiri koleksi 

yang telah digunakannya. Sistem ini lebih cocok untuk perpustakaan yang 

menggunakan sistem peminjaman terbuka.  

Koleksi perpustakaan begitu penting. Koleksi perpustakaan yang 

disusun dengan rapi bukan hanya sebagai bahan untuk menyempurnakan 

sebuah perpustakaan. Koleksi perpustakaan yang tersusun dengan baik akan 

memberikan kenyamanan kepada setiap orang yang datang untuk menelusuri 

informasi. Faktor emosi, motivasi, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan 

dapat berpengaruh terhadap efktivitas pemustaka yang datang. Melalui faktor 

tersebut pustakawan hendaknya mampu memahami lingkungan ruang 

perpustakaan yang dikelolanya. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 

kenyamanan lingkungan kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor7 seperti.  

1. temperatur  

Tubuh manusia akan selalu mempertahankan dan menyesuaikan dengan 

lingkungan ada di sekitarnya. Namun tubuh manusia terbatas dalam 

penyesuaian terhadap lingkungannya. Tubuh manusia dapat menyesuaikan 

diri terhadap perubahan temperatur luar tidak lebih dari 20% untuk 

kondisi panas dan tidak lebih dari 30% untuk kondisi dingin.  

2. kenyamanan suara 

Rutinitas kehidupan manusia tidak terlepas dari suara. Banyak rutinitas 

manusia yang dapat menimbulkan suara. Kebisingan dapat mempengaruhi 

                                                 
6 Lasa HS, Manajemen Perpustakaan. (Yogyakarta: Gama Media, 2005),  h. 158-160. 
7 Lasa HS, Manajemen Perpustakaan....... h. 163-174. 
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ketenangan dan ketahanan bekerja. Kebisingan suara dapat diatasi dengan 

dinding, plafon yang terdiri dari kayu, lantai yang diberi karpet dan lain 

sebagainya  

3. warna   

Warna ruangan tampaknya sepele dan sederhana. Namun warna ruang 

akan memberikan pengaruh psikis yang luar biasa. Warna ruang 

perpustakaan akan memberikan kesan yang akan menjadikan pemustaka 

betah berlama-lama di perpustakaan. “warna bemanfaat meningkatkan 

kesadaran spiritual, menurunkan emosi, dan sesungguhnya amat 

bermanfaat bagi tubuh.”8 Pemilihan warna ruangan akan berpengaruh 

terhadap psikis seseorang. Pemilihan warna yang tepat akan memberikan 

semangat dan kenyamanan didalam ruangan. Berikut beberapa penafsiran 

warna9:  

a. Merah 

Warna merah dapat menghasilkan perilaku positif dan meningkatkan 

sirkulasi di dalam tubuh. Namun bagi sebagian orang warna merah 

mungkin berlebihan, kasar, dan kejam. 

b. Oranye  

Oranye menghangatkan, menyegarkan, dan membantu kesehatan, 

warna ini dapat membangkitkan kembali gairah. Namun oranye seperti 

halnya warna merah, agak terlalu berlebihan bagi sebagian orang 

karena oranye memiliki frekuensi yang cukup tinggi. Pada ranah 

mental dan emosi oranye dapat mengurangi depresi dan meningkatkan 

kepercayaan diri. Warna ini juga dapat disebut dengan warna 

pembebas karena dapat mengurangi rintangan mental, emosional, serta 

dapat menghilangkan kecemasan dan kekuatan.  

c. Kuning  

Warna kuning mempengaruhi pikiran dan emosi. Warna ini membawa 

kebahagiaan, ketentraman dalam hidup, dan merangsang sel otak, 

kemampuan belajar, menganalisa serta berfikir. Warna kuning 

memiliki tiga fungsi: 

1) Merangsang sistem saraf 

2) Berkaitan dengan emosi  

3) Meningkatkan kemampuan mental  

d. Hijau  

Warna ini menghadirkan rasa santai, kedamaian, menyegarkan sistem 

saraf dan ketenangan jiwa. Warna hijau juga dapat mengatasi ketidak 

seimbangan tekanan darah.  

 

 

                                                 
8 Mary Bassono, Terapi Musik dan warna, (Yogyakarta: Rumpun, 2009), h. 33. 
9 Ibid, h. 40-78. 
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e. Biru  

Warna biru dapat menandakan kesadaran spiritual, ketaatan kepada 

Tuhan, kedamaian, dan ketenangan batin. Warna biru juga dianggap 

sebagai salah satu penangkal infeksi terbaik. Disisi lain warna biru 

mampu menghadirkan suasana sepi dan tenang. 

f. Nila  

Warna ini memberikan pengaruh dalam membangkitkan pengetahuan 

inti, menyadarkan dalam hal menyimak, dan mengikuti petunjuk 

intuisi. 

g. Ungu  

Warna ungu mampu menyembuhkan penyakit mental, dapat membuat 

kita menjadi lebih spritual dan menyembuhkan beberapa penyakit 

fisik.  

Penggunaan warna di dalam ruangan begitu penting. Ruang 

perpustakaan yang diberi warna akan terlihat indah dan nyaman. Warna 

dapat digunakan untuk berbagai tujuan estetika dan desain ruang sebuah 

bangunan. Beberapa tujuan warna antara lain menciptakan suasana 

menunjukan kesatuan atau keragaman, mengungkapkan karakter bahan, 

mendefenisikan bentuk, mempengaruhi proporsi, mempengaruhi skala dan 

memberikan kesan berat10. Warna juga akan memberikan kesan tersendiri 

bagi yang hadir di sekitarnya. Bentuk kesan yang timbulkan oleh warna11 

adalah sebagai berikut:  

a. Warna sejuk, yang termasuk ke dalam warna sejuk adalah warna yang 

timbul dari warna biru, hijau, ungu dan perak. Warna sejuk akan 

memberikan perasaan tenang bagi yang  melihatnya  

b. Warna hangat, yang termasuk dalam kategori warna ini ialah merah, 

merah muda, oranye, ungu, dan emas. Warna hangat akan memberikan 

efek gairah bagi yang melihatnya 

c. Warna netral, warna ini seperti cokelat, gading, abu-abu, dan hitam.  

4. Kenyamanan udara  

Suatu ruangan akan terasa nyaman apabila udara yang tersedia 

mengandung oksigen (O2) yang cukup selain itu juga tidak menimbulkan 

bau dan yang mengganggu pernapasan. Untuk menjaga kenyamanan udara 

di ruang perpustakaan dapat dilakukan dengan memberi pewangi ruangan, 

memasang AC (air conditioning) memasang kipas angin, membuka 

jendela, dan mengatur pentilasi tempat keluar masuknya udara kedalam 

ruangan.  

5. Kenyamanan cahaya  

Ruang perpustakaan harus mendapatkan pencahayaan yang cukup. Hal ini 

dikarenakan aktifitas di perpustakaan yang melaksanakan rutinitas baca 

                                                 
10 Andie A.Wicaksono & Endah Tisnawati, Teori Interior, (Jakarta: Griya kreasi, 2014), h. 125. 
11 Teguh Prihanto, Kreatif Menata Hunian Mungil, (Jakarta: Kawan Pustaka 2011),  h. 112. 
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tulis. Cahaya yang kurang atau berlebihan dapat mengakibatkan kelelahan 

pada mata serta kesalahan dalam menyelesaikan pekerjaannya. 

Pemenuhan cahaya ruang perpustakaan dapat dilakukan dengan 

penerangan cahaya alami, cahaya buatan atau penggabungan cahaya alami 

dan buatan. Cahaya alami yakni cahaya yang berasal dari alam. Cahaya 

buatan yakni cahaya yang bersumber dari cahaya buatan manusia, lampu, 

lilin dan sebagainya. Penggabungan cahaya alami dan buatan dapat 

dilakukan apabila kondisi cahaya di ruang perpustakaan tidak 

memungkinkan untuk mengandalkan cahaya alami, contoh pada saat 

cuaca mendung, atau cahaya matahari yang terhalang oleh bayang-bayang 

gedung atau pohon besar.  

Lingkungan kerja yang nyaman akan memberikan daya tarik kepada 

pemustaka yang datang. Pengaturan tata ruang yang dengan 

memperhitungkan hal-hal di atas dapat membuat suasana menjadi 

nyaman. Kenyaman rung perpustakaan akan membuat kebahagian bagi 

pemustaka sehingga pekerjaan yang dilakukan di perpustakaan dapat 

berlangsung dengan lancar. 

  

C. Penelusuran informasi di perpustakaan  

Penataan dan pelayanan koleksi yang baik memberikan kemudahan kepada 

pemustaka yang membutuhkan koleksi. Melalui penataan dan pelayanan koleksi  

menimbulkan interaksi antara pemustaka dengan perpustakaan. Peraturan 

perpustakaan sebagai landasan mekanisme pelayanan dalam hal ini dimaksudkan 

agar terciptanya keteraturan dan kenyamanan di perpustakaan.  

Koleksi yang dihimpun di perpustakaan merupakan sumber informasi 

terekam dalam bentuk media cetak maupun elektronik yang terdapat di 

perpustakaan. Himpunan koleksi tersebut akan membantu pemustaka yang datang 

ke perpustakaan.  Pemanfaatan koleksi dalam pemenuhan hasrat mendapatkan 

informasi menjadi tujuan pemustaka yang datang.  

Himpunan koleksi yang banyak menjadi salah satu faktor kekuatan 

perpustakaan dalam memberikan pelayanan kepada pemustaka. Koleksi 

perpustakaan dengan kumpulan media terekam seperti buku, VCD, CD, peta, 

globe dan lain sebagainya menjadi sarana penyimpanan informasi dari buah 

pikiran pengarangnya. Koleksi perpustakaan dimanfaatkan untuk kepentingan 

pemustaka, baik untuk penelitian, kajian ilmiah, menambah wawasan dan lain-

lain. Namun banyaknya koleksi perpustakaan juga akan menjadi kelemahan apa 

bila tidak di kelola dengan baik.  

Penyimpanan koleksi di rak, sebagai salah satu upaya agar koleksi terlihat 

rapi dan indah. Penyimpanan koleksi di rak akan memudahan dalam menelusuri 

koleksi yang ada di perpustakaan. Penyimpanan koleksi yang ideal di sebuah 

perpustakaan yang baik adalah penyimpanan yang memberikan keindahan dan 

kemudahan dalam sistem temu kembali informasi yang terdapat di perpustakaan. 

Kemudahan simpan dan temu kembali informasi di perpustakaan akan terwujud 
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dengan melaksanakan aturan sistem tata kelola perpustakaan. Terdapat 7 cara tata 

kelola dalam penempatan koleksi di rak buku12  yakni sebagai berikut:  

1. Koleksi disusun berdasarkan jenis koleksi, misalnya koleksi umum, referensi, 

meja informasi, TTG, karya LIPI, Ilmu Perpustakaan, Jurnal/Majalah, 

Laporan Penelitian, Tesis/Disertasi, koleksi Wanita dan Anak, koleksi khusus, 

serta majalah popular. 

2. Koleksi disusun berdasarkan nomor klasifikasi, dari urutan terkecil hingga 

terbesar (klasifikasi dengan sistem DDC 000 – 900). 

3. Koleksi disusun menurut huruf, nomor, atau kode lain (selain sistem DDC) 

yang tercantum pada label koleksi (kode panggil). 

4. Koleksi didusun menurut abjad/alfabet 3 huruf pertama dari nama 

penulis/pengarang (perlu dicek secara cermat dan teliiti mulai huruf pertama 

sampai ketiga). 

5. Koleksi disusun menurut abjad/alfabet 1 huruf pertama dari judul koleksi. 

6. Koleksi disusun/diurutkan berdasarkan jilid, cetakan, atau volume terbitan; 

7. Koleksi disusun di rak/tempat lain dari sebelah kiri ke kanan dalam satu rak 

dari atas ke bawah. 

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalam penyusunan koleksi di 

perpustakaan memiliki aturan. Aturan dalam penyusunan koleksi di perpustakaan 

berfungsi untuk memberikan kemudahan kepada setiap pemusataka untuk 

menelusuri informasi yang ada di perpusakaan. Melalui sistem tata kelola 

penyusunan koleksi akan memberikan kemudahan dan efesiensi waktu dalam 

menemukan koleksi yang diinginkan. Sehingga pemustaka menjadi nyaman dan 

mudah dalam melakukan penelusuran informasi selanjutnya.  

Penelusuran informasi menjadi kegiatan rutin pemustaka untuk 

mendapatkan informasi disebuah perpustakaan. Penelusuran informasi dibedakan 

menjadi dua13 yakni: 

1. Penelusuran informasi konvensional: penelusuran yang dilakukan dengan 

cara-cara konvensional atau manual seperti menggunakkan katalog, 

ensiklopedi, bibliografi, indeks, dan sebagainya  

2. Penelusuran informasi digital, penelususran yang dilakukan dengan dan 

melalui media elektronik seperti melalui OPAC  (Online Public Access 

Catalog) data base, reference online, dan lain-lain.  

Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa dalam proses penelusuran informasi 

terdapat dua cara yang dapat dilakukan oleh pemustaka. Pertama cara 

konfensional ini berarti penelusuran yang dilakukan tanpa menggunakan media 

teknologi. Penelusuran melalui cara ini dirasakan kurang nyaman karena 

                                                 
12 Wahid Nashihuddin, Penjajaran Koleksi Perpustakaan (Shelving), Pusat Dokumentasi dan 

informasi Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 2015, h. 6. 
13 Arif Surachman, Strategi Penelusuran Informasi yang Efektif. 

http://mpetipstrikpenelusuranjurnal.blogspot.co.id/2013/12/strategi-penelusuran-informasi-

yang_10.html diunduh tanggal 09/04/2016 jam 11:10 WIB. 
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memerlukan waktu dan ketelitian dalam menelaah informasi. Kedua cara 

penenelusuran melalui media elektronik. Melalui media ini dirasakan memberikan 

kemudahan dan efesiensi penelusuran. Karena dengan menggunakan media 

elektronik pemustaka akan mendapatkan pilihan informasi yang hendak dituju.  

Media temu kembali informasi yang terdapat di perpustakaan akan 

memberikan kemudahan, ketepatan, efesiensi, dan kenyamanan kepada 

pemustaka. Penelusuran informasi menjadi penting karena rutinitas yang 

menggerakan jalannya pelayanan perpustakaan. Pelayanan penelusuran informasi 

salah satu kegiatan penting dalam pelaksanaan mekanisme pelayanan 

perpustakaan. Bagaimana memenuhi kebutuhan, menemukan informasi, sehingga 

informasi tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik.  

 

D. komunikasi ilmiah perpustakaan  

Kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari aktivitas komunikasi. Aktivitas 

komunikasi dapat terlihat dari kehidupan sehari-hari. Misalnya aktivitas 

ngombrol, membaca koran, mendengarkan siaran radio, menonton acara, televisi, 

menggunakan komputer, menulis, belajar dan lain sebagainya. Persentase waktu 

yang digunakan untuk berkomunikasi sangat besar berkisar antara 75% sampai 

95% dari jumlah waktu kegiatan.  kegiatan tersebut adalah 5% digunakan untuk 

menulis, 10% untuk membaca,  35% untuk berbicara, 50% untuk mendengar.14 

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa aktifits komunikasi memiliki ruang yang 

sangat besar dalam rutinitas kehidupan sehari-hari. Tampaknya selama manusia 

hidup tidak dapat lepas dari komunikasi. Sehingga waktu hidup banyak digunakan 

untuk aktifitas komunikasi. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi 

saat ini proses komunikasi sangat mudah dilakukan. Layanan media sosial yang 

terhubung dengan jaringan internet seperti facebook, twitter, line, BBM, dan lain-

lain. Memberikan kemudahan untuk berkomunikasi secara virtual dengan jarak 

yang jauh.  

Perpustakaan lembaga yang menghimpun dan melestarikan informasi dalam 

bentuk cetak maupun elektronik. Menjadi lembaga yang tidak lepas dari aktifitas 

komunikasi dalam pelaksanaan kegiatannya. Kegiatan pelayanan yang dilakukan 

oleh pustakawan dan pemustaka misalnya. Dalam penelusuran koleksi pemustaka 

bisa bertanya kepada pustakawan tentang keberadaan koleksi yang diinginkan 

atau mencari melalui alat temu kembali informasi seperti katalog, indek, dan 

OPAC.  

Koleksi yang terhimpun di perpustakaan merupakan bentuk penyimpanan, 

pelestarian, dan mengabadikan informasi dari buah pikiran penulis yang dimuat 

kedalam sebuah media baik cetak maupun elektronik. Koleksi tersebut 

selanjutnya oleh perpustakaan dihimpun dan dikelola serta dilayankan kepada 

pemustaka untuk digunakan. Tulisan yang dibuat oleh pengarang menjadi alat 

                                                 
14 Tommy suprapto, Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi. (Yogyakarta: Media 

Presindo, 2009), h. 1-2. 
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bantu untuk mengkomunikasikan kembali buah pikiran yang dibuat oleh penulis 

melalui media rekamnya. Hal ini menunjukan bahwa koleksi yang dihimpun 

diperpustakaan merupakan bentuk pelestarian komunikasi ilmiah yang dibuat oleh 

penulis. Komunikasi ilmiah adalah”komponen ilmu yang terpenting meliputi 

konsep konstruk, proposisi, teori, logika ilmiah, hipotesis, variabel, kerangka 

ilmiah.”15 

Beragamnya Koleksi yang dihimpun di perpustakaan tidak berarti semuanya 

masuk dalam ketegori koleksi ilmiah. Karena perpustakaan berfungsi untuk 

menghimpun semua koleksi baik ilmiah dan non ilmiah. Utuk mengidentifikasi 

sebuah karya apakah memiliki usur ilmiah atau tidak dapat dilihat dari  bahasa 

yang digunakan. bahasa ilmiah ialah“bahasa yang merupakan sarana komunikasi 

ilmiah yang ditujukan untuk menyampaikan informasi yang berupa pengetahuan, 

yang memiliki syarat-syarat: Bebas dari unsur emotif, Reproduktif, Objektif, 

eksplisit.”16 

Bahasa yang gunakan menjadi kunci utama untuk mengkomunikasikan 

informasi kepada pembaca pada sebuah sebuah karya tulis. Apa bila bahasa yang 

digunakan tidak tepat maka akan terjadi kesalahan penafsiran dari makna yang 

seharusnya disampaikan oleh penulis. Bahasa merupakan faktor yang penting 

untuk memudahkan pembaca menangkap apa yang dimaksud oleh pengarang, 

sehingga tidak menimbulkan salah pengertian. Bahasa adalah sistem lambang 

bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh pemakainya.17 Bahasa 

yang baik berkembang berdasarkan suatu sistem yaitu seperangkat aturan yang 

dipatuhi oleh pemakainya. Sistem tersebut mencakup unsur-unsur berikut. 

1. Sistem lambang yang bermakna dan dapat dipahami oleh masyarakat 

pemakainya. 

2. Sistem lambang tersebut bersifat konvensional yang ditentukan oleh 

masyarakat pemakainya berdasarkan kesepakatan. 

3. Lambang-lambang tersebut bersifat arbiter (kesepakatan) digunakan secara 

berulang dan tetap 

4. Sistem lambang tersebut bersifat terbatas, tetapi produktif, artinya dengan 

sistem sederhana dan jumlah aturan yang terbatas dapat menghasilkan jumlah 

kata, frase, klausa, kalimat, paragraf, dan wacana yang tidak terbatas 

jumlahnya 

5. Sistem lambang bersifat unik, khas dan tidak sama dengan lambang bahasa 

lain  

6. Sisitem lambang dibangun berdasarkan kaidah yang bersifat universal  

                                                 
15 Zulfikar dan I. Nyoman Budiantara, Manajemen Riset Dengan Pendekatan Komukasi 

Statistik,  (Yogyakarta: Deepublish, 2014), h. 14. 
16 Ibid, h. 12. 
17 Widjono HS, Bahasa Indonesia: Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan 

Tinggi, (Jakarta: PT Grasindo 2007), h. 14-15. 
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Penggunaan bahasa akan berpengaruh terhadap pemahaman pesan yang 

akan disampaikan. Status pendidikan, ekonomi, politik, sosial dan lingkungan 

akan berpengaruh terhadap pemahaman bahasa yang digunakan. Oleh sebab itu 

seorang penulis hendaknya memperhatikan gaya bahasa yang akan digunakan. 

Agar dapat mencapai target pemahaman informasi yang dituliskan.  

 

E. Penutup  

Rutinitas perpustakaan yang selalu berhadapan dengan pemustaka 

menjadikan lembaga ini tidak dapat terlepas dari komunikasi. Komunikasi antara 

pemustaka dan pustakawan, pemustaka dengan kegiatan membaca, dan lain-lain; 

Membuat perpustakaan tidak dapat melapaskan diri dari aktifitas komunikasi. 

Komunikasi yang baik di perpustakaan akan tercipta apabila sistem pelayanan di 

perpustakaan berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah dibuat.  

Peraturan perpustakaan menjadi penuntun memberikan pedoman kepada 

pustakawan dan pemustaka untuk menjalankan mekanisme sistem pelayanan 

perpustakaan. Peraturan perpustakaan akan berjalan dengan baik apabila 

komunikasi antara pustakawan dan pemustaka saling memahami. Penggunaan 

bahasa yang tepat akan meminimalisir kesalahan dalam penafsiran makna dari 

komunikasi yang dilakukan.  

Mengkomunikasikan perpustakaan kepada pemustaka sangatlah penting 

untuk menjaga tatanan sistem pelayanaan. Salah satu contoh pelayanan dalam hal 

penelusuran informasi di perpustakaan. Untuk penelusuran dapat dilakukan 

dengan bertanya langsung kepada pemustaka atau dengan menggunakan media 

penelusuran. Media yang dijadikan sarana temu kembali yakni media 

konvensional atau elaktronik. Media penelusuran tersebut akan memberikan 

kemudahan dalam menemukan koleksi yang terdapat di perpustakaan. 

Kemudahan penelusuran informasi membuat pemustaka merasa terpenuhi atas 

kebutuhan yang mereka inginkan. Pemenuhan akan permintaan informasi oleh 

pemustaka hendaknya dapat diakomodir oleh pustakawan yang bertugas. 

Sehingga pelayanan dapat berjalan dengan maksimal.. 
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