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KAJIAN SEMIOTIKA DALAM BAHASA SISTEM TEMU KEMBALI

INFORMASI DI PERPUSTAKAAN

Yanuar Citra Suci1

Abstrak
Pada perpustakaan terdapat tanda, termasuk dalam proses temu kembali informasi. Tanda

dibuat oleh perpustakaan untuk berkomunikasi dengan pengguna dan akan dimaknai oleh
pengguna. Pengguna akan menafsirkan tanda berbeda-beda berdasarkan pengetahuan,
pengalaman dan konteks sosial, politik dan budaya. Terjadi kesenjangan antara pengguna dan
perpustakaan dalam menggunakan bahasa pada sistem temu kembali informasi. Perpustakaan
menggunakan pedoman dalam menentukan sistem tanda yang tidak mengalami pembaharuan dan
pengguna memiliki makna tersendiri mengenai tanda di perpustakaan. Pada penelitian ini akan
melihat makna tanda yang dihasilkan oleh pengguna perpustakaan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan analisis semiotika. Teori
semiotika yang digunakan dari Ferdinand de Saussure mengenai tanda yaitu parole dan langue.
Temuan dari penelitian ini adalah parole dari pengguna berbeda dengan langue yang telah
ditentukan oleh perpustakaan. Perpustakaan menentukan sistem tanda (langue) dengan
menggunakan pedoman yang telah disepakati oleh seluruh perpustakaan dunia namun pengguna
memiliki makna tanda (parole) tersendiri dan berbeda dari perpustakaan. Makna tanda yang
dihasilkan oleh pengguna ini berdasarkan dari pengetahuan, pengalaman, konteks yang dimiliki
dan psikologis dari pengguna.

Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa terdapat penggolongan pengguna sesuai dengan
makna tanda (parole) yang dihasilkan. Penggolongan pengguna yaitu detail-oriented user,
intuitive user dan apathetic user. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah meneliti tanda
yang ada di perpustakaan dengan teori lain dan meneliti tanda di perpustakaan secara keseluruhan.

Kata kunci : Langue-Parole, Semiotika, dan Temu Kembali Informasi

Pendahuluan

Perpustakaan memiliki sistem temu kembali informasi untuk memudahkan pengguna

dalam menemukan informasi yang dibutuhkan. Sistem temu kembali di perpustakaan dapat

menggunakan subjek dan judul koleksi, keduanya menjadi alat komunikasi antara perpustakaan

dengan pengguna perpustakaan. Subjek dan judul koleksi menjadi tanda yang mewakili isi

dokumen dan memiliki makna berbeda bagi pengguna. Alat temu kembali ini digunakan

perpustakaan agar pengguna dapat menemukan informasinya dengan mudah dan koleksi yang ada

di perpustakaan dapat terpanggil semuanya. Pada penelitian ini akan membahas makna dari tanda

pada alat temu kembali informasi berupa subjek dan judul koleksi karena banyak mengalami

permasalahan pemaknaan oleh pengguna. Subjek dan judul koleksi yang ada di perpustakaan
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menjadi alat komunikasi antara perpustakaan dengan penggunanya agar informasi yang ada di

perpustakaan dapat dimanfaatkan oleh pengguna.

Penentuan subjek di perpustakaan terlihat kaku karena ada aturan tertentu dalam

melakukan penentuan subjek padahal bahasa yang digunakan dalam koleksi-koleksi di

perpustakaan beragam, terutama Indonesia memiliki beberapa bahasa daerah dan di perpustakaan

terdapat koleksi yang menggunakan bahasa daerah. Koleksi dengan bahasa daerah namun subjek

yang ditentukan menggunakan bahasa Indonesia bahkan bahasa Inggris karena tesaurus atau tajuk

subjek yang digunakan untuk menentukan subjek berbahasa Inggris dan Indonesia. Sebuah

penelitian dari Mai (2001) menghasilkan data bahwa perpustakaan menggunakan Library of

Congress Subject Headings (LCSH) dalam menentukan subjek padahal LCSH tidak dapat

mencangkup seluruh frase atau kata yang ada di perpustakan seluruh dunia. Koleksi perpustakaan

di seluruh dunia tidak hanya menggunakan bahasa Inggris namun menggunakan bahasa sesuai

dengan negaranya dan ilmu terus berkembang. Perkembangan ilmu ini tidak diikuti dengan

pembaharuan LCSH dan pengguna tidak mengetahui LCSH ataupun pedoman yang digunakan

oleh perpustakaan.

Hal ini yang menyebabkan munculnya kesenjangan pengetahuan antara pengguna dan

pustakawan yang memengaruhi penentuan kata yang digunakan untuk menelusur informasi

sehingga kata yang dihasilkan oleh pustakawan akan dipahami berbeda oleh pengguna

perpustakaan. Pengetahuan yang dimiliki pengguna diperoleh dari pendidikannya, sedangkan

perpustakaan menentukan tanda dari pedoman yang ada. Kesenjangan pengetahuan ini membuat

komunikasi antara perpustakaan dan penggunanya terhambat karena makna yang dihasilkan oleh

pustakawan dan pengguna berbeda dan hal ini memengaruhi jumlah koleksi yang terpanggil.

Penentuan subjek di perpustakaan dilakukan oleh pustakawan dengan cara

menginterpretasi isi dokumen menjadi satu subjek. Subjek tersebut akan menjadi wakil dari

dokumen namun saat ini, pengguna mengeluh bahwa subjek yang ada di perpustakaan tidak sesuai

dengan isi dokumen terutama pada koleksi yang berisi informasi multidisipliner. Daftar tajuk

subjek ini membatasi pustakawan dalam menentukan subjek. Menurut Reyes (2016), di bidang

kesehatan tidak hanya menggunakan Medical Subject Headings (MeSH) atau tesaurus yang lain

karena terdapat istilah atau kata yang bersinonim namun pada MeSH tidak memiliki related term.

Alasan lainnya adalah perkembangan ilmu kesehatan tidak diikuti dengan perkembangan tesaurus

tentang kesehatan dan tidak semua pengguna paham dengan istilah kesehatan, terutama pengguna

yang tidak memiliki latar belakang pendidikan bidang kesehatan atau kedokteran. Di bidang

kesehatan menggunakan beberapa metode dalam menentukan indeks dan subjek koleksi agar

seluruh pengguna dapat menemukan koleksi yang dicari. Pustakawan juga menentukan notasi

klasifikasi, selain menentukan subjek.
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Penentuan notasi klasifikasi ini menggunakan pedoman klasifikasi seperti Dewey Decimal

Classification (DDC). Nomor klasifikasi ini juga digunakan untuk menata koleksi di rak agar

tersusun dengan rapi dan sistematis sehingga pengguna dapat dengan mudah menemukan koleksi

yang dicari, dan hal ini membuat pengguna memaknai nomor tersebut sebagai nomor rak.

Pengguna perpustakaan akan memaknai segala sesuatu yang ada di perpustakaan berdasarkan

latar belakang pendidikan dan peran sosial yang dimiliki sehingga pengetahuan akan sistem temu

kembali yang diterapkan perpustakaan tidak diketahui oleh pengguna (Karamuftuoglu, 1996).

Pengguna tidak memahami kegunaan dari nomor klasifikasi yang terdapat pada koleksi karena

latar belakang pendidikannuya bukan dari ilmu perpustakaan. Pengguna perpustakaan juga dapat

menggunakan judul koleksi, jika menggunakan subjek tidak menemukan informasi yang

diinginkan.

Beberapa permasalahan di atas menjadi alasan dari penelitian ini dan penelitian ini akan

melihat makna pengguna terhadap sistem temu kembali informasi di perpustakaan. Penelitian ini

menggunakan analisis semiotika untuk melihat makna pengguna terhadap sistem tanda berupa

alat temu kembali yang telah ditentukan oleh perpustakaan. Perpustakaan membuat tanda yang

seharusnya memiliki kesesuaian makna dengan pengguna agar komunikasi antara perpustakaan

dan penggunanya dapat berjalan, namun faktanya tidak demikian. Semiotika merupakan ilmu

yang mengkaji mengenai tanda dan merupakan sebuah upaya manusia dalam mempelajari tanda

untuk memaknai sesuatu yang dibawa oleh tanda tersebut. Memaknai berarti bahwa objek tidak

hanya membawa informasi namun juga berkomunikasi antara 2 orang atau lebih. Di dalam

perpustakaan juga terdapat tanda yang digunakan untuk berkomunikasi antara pengguna dan

perpustakaan. Tanda dalam perpustakaan berupa bahasa atau tulisan yang dibuat oleh pustakawan

sesuai dengan tanda yang telah disepakati. Sebuah kata dalam suatu bahasa adalah sebuah tanda

dan bahasa berfungsi sebagai sistem tanda. Hal pokok dari teori Saussure adalah prinsip yang

menjelaskan bahwa bahasa adalah suatu sistem tanda yang tersusun dari 2 bagian yakni signifier

(penanda) dan signified (petanda). Menurut Saussure (1997), bahasa merupakan suatu sistem

tanda.

Saussure juga membedakan istilah dalam bahasa Prancis yaitu langage, langue dan parole

namun saat ini oleh para ahli linguistik hanya terbagi menjadi dua yaitu langue dan parole karena

langage mengacu kepada bahasa pada umumnya yang terdiri dari langue dan parole. Menurut

Saussure (1997), langue merupakan bahasa yang dimiliki secara bersama dari suatu golongan

bahasa tertentu dan parole bersifat heterogen, kata yang sama dapat dilafalkan secara berbeda.

Pada perpustakaan terdapat sistem yang mengatur segala kegiatan yang ada dan semua

orang yang ada di dalamnya harus mematuhi. Misalnya saja dalam proses temu kembali

informasi, perpustakaan membuat alat telusur untuk berkomunikasi dengan pengguna. Proses
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temu kembali informasi tidak akan berjalan, jika perpustakaan tidak membuat alat telusur. Hal di

atas disebut dengan langue yang ada dalam perpustakaan. Pada proses temu kembali terdapat

kesepakatan yang dilakukan oleh seluruh perpustakaan untuk berkomunikasi dengan pengguna

dan seharusnya pengguna mengetahui kesepakatan tersebut agar proses komunikasi berjalan dua

arah, tidak hanya satu arah. Pengguna akan menghasilkan makna dalam proses penandaan yang

dilakukannya ketika melakukan temu kembali informasi. Makna yang dihasilkan dari pengguna

ini merupakan parole karena menjadi konsep yang lebih nyata dari individu.

Pada perpustakaan terdapat istilah yang telah disepakati oleh perpustakaan di seluruh dunia

yang terbentuk dalam pedoman-pedoman yang digunakan selama ini, hal ini disebut sebagai

langue. Pedoman ini ada untuk memudahkan pengguna dalam menemukan koleksi di

perpustakaan. Tanda-tanda yang dihasilkan oleh perpustakaan akan dimaknai oleh pengguna dan

menjadi konsep yang lebih nyata bagi pengguna (parole). Meskipun demikian, langue dan parole

tidak dapat digunakan hanya satu saja karena tidak mungkin adanya langue tanpa parole

(Saussure, 1997). Begitu juga dengan di perpustakaan, bahasa yang digunakan harus memiliki

kesepakatan antara pengguna dan perpustakaan agar bahasanya tersebar dan pengguna terbiasa

dengan bahasa tersebut. Kesepakatan ini tidak hanya antara perpustakaan di seluruh dunia namun

juga dengan pengguna karena pengguna juga menggunakan perpustakaan untuk memenuhi

kebutuhan informasinya. Adanya kesepakatan antara perpustakaan dan pengguna akan membuat

komunikasi yang dilakukan oleh perpustakaan dapat berjalan dengan baik karena tanda yang

diberikan dapat dimaknai dengan baik. Tanda tanpa dimaknai, tidak akan menjadi tanda.

Metode

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretatif kualitatif untuk mengeksplorasi

fenomena yang ada di perpustakaan dan menggunakan analisis semiotika untuk menganalisa

temuan data. Penelitian ini dilakukan di perpustakaan Universitas Airlangga (UNAIR). Pada

perpustakaan UNAIR, pengguna yang mencari koleksi akan menggunakan alat telusur informasi

untuk menemukan letak koleksi dan terjadi pemaknaan dalam temu kembali informasi. Di sini

akan terlihat perbedaan makna antara pustakawan dan pengguna ataupun dengan pengguna

lainnya. Alasan pemilihan perpustakaan UNAIR yaitu karena pengguna perpustakaan tersebut

memiliki rata-rata usia yang luas karena terdiri mahasiswa S1, D3, alih jenjang, S2 dan S3, serta

memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda dan lengkap, baik sosial maupun eksakta.

Penelitian ini menggunakan pendekatan semiotika, maka subjek penelitian yang dipilih

adalah pengguna karena memaknai tanda yang dibuat oleh pustakawan. Penetuan subjek

penelitian dilakukan secara purposive sampling karena disesuaikan dengan tujuan dan

pertimbangan yang sesuai dengan topik penelitian. Subjek yang dipilih harus memenuhi kriteria
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yang telah ditentukan oleh peneliti. Kriteria yang telah ditentukan yaitu mahasiswa Universitas

Airlangga yang menjadi pengguna perpustakaan, mengetahui layanan koleksi dan menggunakan

sistem temu kembali informasi, serta dapat memberikan informasi yang menjawab fokus

penelitian ini.

Data dalam penelitian ini didapatkan dengan observasi untuk melihat tanda yang ada di

perpustakaan, melakukan wawancara dengan pengguna perpustakaan dan studi dokumentasi

untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara. Data yang telah didapatkan akan dianalisis

dengan cara mereduksi data untuk memilah data yang sesuai dengan fokus penelitan. Data yang

telah direduksi, disajikan dalam bentuk uraian deskriptif dan menarik kesimpulan untuk

mengetahui makna pengguna terhadap tanda.

Hasil dan Pembahasan

Makna Tanda Dalam Bahasa Sistem Temu Kembali Informasi di Perpustakaan

Pengguna perpustakaan menunjukkan perbedaan dengan perpustakaan dalam menafsirkan

katalog online, bahkan sesama pengguna pun juga memiliki pendapat yang berbeda mengenai

tanda pada katalog online. Artinya, parole dari pengguna tidak sesuai dengan langue yang telah

ditentukan oleh perpustakaan. Parole adalah bahasa atau makna tanda yang berasal dari

pengguna, sedangkan langue adalah sistem tanda yang dibuat oleh suatu komunitas dan telah

disepakati bersama (Saussure, 1997). Pengguna akan menghasilkan makna tanda berdasarkan

pengetahuan dan pengalaman yang didapatnya, serta dipengaruhi oleh psikologi dari pengguna.

Psikologi pengguna ini akan membantunya dalam memaknai tanda, pengguna yang memiliki

sikap tidak peduli akan memiliki makna yang berbeda mengenai tanda dan pengguna yang kritis

akan selalu mencari makna tanda yang ada di perpustakaan. Pustakawan membuat sistem tanda

dalam temu kembali informasi yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam menemukan

koleksi yang dibutuhkan namun makna berbeda disampaikan oleh pengguna. Pengguna

memaknai tanda berbeda dari sistem tanda yang telah dibuat oleh perpustakaan sehingga tidak

dapat menemukan koleksi yang dibutuhkan. Informasi yang ada di dalam katalog online, telah

merepresentasikan koleksi yang ada. Katalog online menjadi salah satu faktor keberhasilan

pengguna dalam menemukan koleksi yang dicarinya jika pengguna memaknai tanda sesuai

dengan sistem tanda yang ditentukan oleh perpustakaan. Pengguna akan kesulitan dalam

menemukan koleksi yang dibutuhkan, jika tidak menggunakan katalog online. Hal ini karena

koleksi di perpustakaan sangat banyak dan berada di beberapa tempat namun pengguna memiliki

perbedaan dalam menafsirkan tanda di perpustakaan. Perbedaan ini melihatkan bahwa

pengetahuan dan pengalaman seseorang akan mempengaruhi penilaian terhadap sesuatu yang

dilihatnya (Mai, 2000).
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Dalam memaknai tanda berupa subjek, pengguna juga memiliki perbedaan makna dengan

perpustakaan karena memiliki pengetahuan dalam bidang tertentu dan memiliki sikap yang kritis

untuk mencari makna tanda yang ada di perpustakaan. Hal ini dijadikan pengalaman dan

pengetahuan baru untuk memaknai tanda yang ada di perpustakaan dan koleksi yang

dibutuhkannya dapat ditemukan dengan mudah. Pengguna menggunakan pengetahuan dan

pengalamannya dalam memaknai tanda di perpustakaan dan psikologi dari pengguna akan

mempengaruhi sikapnya terhadap tanda yang ada. Pengguna yang kritis tidak akan berhenti pada

satu makna tanda saja, namun menggali makna yang lain. Hal ini dilakukannya agar dapat

menemukan koleksi yang dibuthkannya di perpustakaan. Sebenarnya, pengguna menyadari

bahwa makna tanda yang berbeda dengan sistem tanda yang telah ditentukan oleh perpustakaan

akan membuat koleksi tidak terpanggil namun pengguna tidak ingin dipaksa oleh perpustakaan

untuk menyamakan makna tanda dengan sistem tanda. Pengguna berpendapat, perpustakaan yang

harusnya melakukan perbaikan dalam menentukan sistem temu kembali informasi. Menurut

Yoon (2006), perpustakaan dapat menggunakan tesaurus asosiasi dan memperhatikan makna

yang dihasilkan pengguna untuk menentukan sistem tanda. Dengan begitu, sistem temu kembali

informasi di perpustakaan dapat dikatakan berhasil karena seluruh koleksi dapat terpanggil

dengan menggunakan makna tanda apapun dari pengguna.

Istilah yang digunakan untuk subjek koleksi di perpustakaan tidak fleksibel dan rumit bagi

pengguna. Perpustakaan dalam menentukan sistem tanda terlalu taat menggunakan pedoman dan

aturan kepustakaan sehingga berorientasi pada sistem, bukan pengguna. Hal ini menyebabkan

sistem temu kembali informasi di perpustakaan tidak berhasil karena tidak ada kesepakatan antara

langue dan parole. Makna tanda dari pengguna diabaikan oleh perpustakaan dan membuat

perpustakaan menjadi bagus untuk pustakawan, namun tidak untuk pengguna. Pengguna merasa

kesulitan dengan tanda yang telah ditentukan oleh perpustakaan karena menggunakan istilah yang

tidak dipahami oleh pengguna dan tidak konsisten dalam menentukan subjek. Ketidakkonsistenan

ini membuat pengguna bingung dalam menentukan subjek yang tepat untuk mencari koleksi agar

hasil pencarian informasi sesuai dengan kebutuhannya. Hasil penelitian Kusumawardani (2013)

menunjukkan bahwa hanya 109 dari 128 judul terpanggil dengan menggunakan alat temu kembali

berupa subjek dan hal ini terjadi karena pustakawan tidak konsisten dalam menentukan subjek.

Meskipun demikian, pengguna dapat menambah pengetahuannya terhadap istilah-istilah yang

baru didengarnya selama berkunjung ke perpustakaan. Interaksi pengguna dan perpustakaan ini

akan membuat pengguna dapat mengambil keputusan untuk bertindak dan terbiasa dengan pola

yang ada di perpustakaan.

Pengguna yang memiliki latar belakang pendidikan tertentu akan ahli dalam bidang

tersebut dan pengetahuan dalam bidang tersebut sangat luas. Latar belakang pendidikan yang
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dimilikinya membuat pengguna menguasai bahasa yang ada di dalamnya. Pengguna memiliki

makna tanda berupa subjek lebih dari satu karena setiap koleksi tidak hanya memiliki satu subjek.

Hal ini berbeda dengan sistem tanda yang ditentukan oleh perpustakaan hanya satu dan tidak ada

keterkaitan antara subjek yang bersinonim, padahal pengguna perpustakaan beragam.

Beragamnya pengguna perpustakaan tentunya makna tanda yang dihasilkan juga berbeda tiap

pengguna namun perpustakaan tetap menggunakan sistem tanda yang sama. Hal ini membuat

kesenjangan antara perpustakaan dan pengguna, kesenjangan ini berupa wawasan pengguna yang

lebih luas dan perpustakaan terlalu patuh terhadap pedoman yang ada, tanpa mencapai

kesepakatan dengan pengguna. Menurut Raber (2003), perpustakaan telah terhegemoni oleh

pedoman-pedoman tersebut dan tidak memikirkan makna tanda yang dihasilkan oleh pengguna

dan terlalu kaku dalam menjalankan layanan yang ada.

Penataan koleksi di rak seperti ini dikarenakan pustakawan menggunakan pedoman

klasisifikasi berupa DDC 23. Penataan pada rak di perpustakaan, akibat dari penggunaan

pedoman klasifikasi. Penataan ini juga termasuk tanda yang ada di perpustakaan, pengguna yang

menyadari tanda ini akan mengetahui bahwa koleksi dalam satu rak memiliki disiplin ilmu yang

sama. Hal ini juga menunjukkan bahwa tanda di perpustakaan saling berhubungan, seperti yang

dikatakan Peirce (dalam Vera, 2015) bahwa ada proses semiosis yang tak terbatas dimana tanda

yang baru akan menafsirkan tanda yang lama. Penataan di rak berurutan sesuai dengan notasi

klasifikasinya, notasi klasifikasi ini berasal dari subjek yang telah ditentukan. Notasi klasifikasi

menjadi tanda karena bentuknya yang berulang dan telah menjadi kesepakatan bersama di

kalangan perpustakaan dunia. Artinya, notasi klasifikasi ini adalah interpretant dari subjek yang

menjadi representamen dan sebelumnya subjek menjadi interpretant dari koleksi yang ada di

perpustakaan. Adanya pengelompokkan koleksi ini, membuat pengguna lebih mudah dalam

mencari koleksi karena disusun berurutan. Pengguna dapat menemukan koleksi dengan judul lain

yang masih dalam satu subjek ketika koleksi yang dicari tidak ditemukan. Bagi pustakawan,

pedoman yang ada di perpustakaan itu penting agar seluruh koleksi dapat terorganisir dengan

tepat dan tidak ada koleksi yang tidak dapat ditemukan, namun hal berbeda disampaikan oleh

pengguna.

Pengguna mengetahui bahwa dapat mencari koleksi dengan judul lain yang masih terkait

dengan kebutuhan informasinya dalam satu rak. Hal ini dikarenakan interaksi yang dilakukan

antara pengguna dengan perpustakaan, intensitasnya berinteraksi akan menghasilkan penafsiran

yang berbeda. Interaksi ini akan menghasilkan wawasan baru yang dapat digunakan pengguna

setiap datang ke perpustakaan. Pengguna dapat menggunakan koleksi dengan judul yang lain pada

sebelah koleksi yang dicarinya karena materinya sama. Judul tersebut memiliki bentuk yang

berbeda namun materi yang terdapat di dalamnya sama dan pengguna masih dapat menggunakan
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koleksi tersebut. Setiap kata yang terangakai dalam judul akan membentuk makna bagi

pembacanya dan hal tersebut berlaku di perpustakaan (Saussure, 1997). Pengguna membaca judul

yang terdiri dari beberapa kata dan membentuk makna tanda mengenai judul tersebut, serta dapat

memprediksi materi yang terdapat dalam koleksi tersebut. Hal ini juga mempengaruhi pengguna

dalam melihat subjek di perpustakaan, subjek yang terdiri dari satu atau dua kata digunakan untuk

mewakili isi koleksi dan pengguna menafsirkan kata tersebut berbeda-beda. Suatu kata yang

berdiri sendiri dan berada dalam sebuah kalimat atau frasa akan dimaknai berbeda oleh pengguna

karena terdapat konteks yang mempengaruhinya. Hal ini juga membuat pengguna berpikir bahwa

subjek yang ditentukan kurang tepat karena satu kata tidak cukup dalam mewakili satu dokumen.

Data tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya kesepakatan antara parole dan langue. Pengguna

memaknai tanda berbeda dengan sistem tanda yang ada di perpustakaan karena beberapa faktor

yang mempengaruhinya. Menurut Friedman (2011), judul pada koleksi akan menghasilkan tanda

yang berbeda-beda, baik pustakawan ataupun pengguna perpustakaan karena adanya pengetahuan

dimiliki pustakawan dan pengguna berbeda. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan

pengetahuan antara pustakawan dan pengguna, serta sistem temu kembali informasi tidak berjalan

dengan baik karena pengguna tidak dapat menemukan koleksi yang dibutuhkannya.

Pengguna mengetahui judul dan subjek dapat digunakan untuk mencari koleksi di rak

ataupun di katalog online, hanya penyebutannya yang berbeda. Perpustakaan telah berhasil

mengkomunikasikan tanda yang ada di perpustakaan kepada pengguna sehingga pengguna

mengetahui dan dapat menemukan koleksi yang dicarinya. Tanda tanpa adanya makna atau tidak

disadari keberadaannya oleh pengguna, tidak disebut sebagai tanda serta terdapat hubungan

langue dan parole dalam sebuah tanda (Sobur, 2003). Pada perpustakaan terdapat kesepakatan

mengenai tanda yang ada, kesepakatan ini dihasilkan dari persepsi pustakawan-pustakawan atau

pengambil keputusan. Kesepakatan ini menjadi sistem yang harus dipatuhi oleh seluruh

perpustakaan dan diketahui oleh pengguna sebagai penerima tanda dan sistem ini merupakan

langue. Pengguna akan menghasilkan konsep-konsep tersendiri ketika menafsirkan tanda sesuai

dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki dan konsep yang berasal dari penguna ini

disebut sebagi parole karena berasal dari dalam diri pengguna sendiri. Penyebutan istilah sistem

temu kembali informasi pada pengguna berbeda-beda karena perbendaharaan kata yang

dimilikinya berbeda. Perbendaharaan kata yang dimiliki pengguna akan membantu proses

penafsiran tanda yang ada di perpustakaan. Pada kalangan pustakawan, tanda di perpustakaan

dapat dipahami dengan baik karena bahasa yang digunakan telah menjadi kesehariannya dan telah

ada kesepakatan bersama diantara perpustakaan seluruh dunia, namun bagi pengguna tanda di

perpustakaan tidak biasa didengar dan digunakan. Meskipun demikian, pengguna perpustakaan

dapat melakukan temu kembali informasi sesuai dengan kebiasaannya dan dapat juga
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menggunakan katalog online ataupun langsung mencari ke rak koleksi untuk mencari koleksi di

perpustakaan.

Pengguna perpustakaan melakukan penandaan yang berbeda-beda karena pengalaman dan

pengetahuan yang dimiliki juga berbeda. Nomor panggil dapat digunakan untuk mencari koleksi

di rak dan pengguna dapat mencatatnya ketika mencari melalui katalog online karena tercantum

di sana. Nomor panggil merupakan kode yang dibuat untuk koleksi agar mudah dikenali pada rak

dan mudah ditemukan kembali oleh pengguna ataupun pustakawan dan terdiri dari notasi

klasifikasi, 3 huruf awal tajuk entri utama dan huruf pertama judul. Adanya nomor panggil ini

akan memudahkan pengguna menemukan koleksi yang dibutuhkan diantara banyaknya koleksi

di rak namun tidak semua pengguna perpustakaan mengetahui hal itu, sehingga tidak dapat

memanfaatkannya. Beberapa pengguna yang menyadari adanya nomor panggil akan

menggunakannya namun pengguna yang tidak peduli, tidak akan menggunakannya. Hal seperti

ini disebabkan oleh pengalaman, pengetahuan dan kebiasaan pengguna dalam berinteraksi dengan

tanda yang ada di perpustakaan. Pengalaman pengguna akan menjadi sebuah pengetahuan yang

dapat digunakan oleh pengguna untuk mencari perpustakaan dan pengetahuan pengguna

memungkinkan untuk menginterpretasikan pengalamannya serta akan mengupayakan tindakan

yang dilakukannya di perpustakaan (Schutz, 1962 dalam Flick 2014). Pengetahuan dan

pengalaman pengguna ini sangat mempengaruhi proses penandaan di perpustakaan.

Penandaan yang dilakukan pengguna akan berbeda-beda, sesuai dengan pengetahuan dan

pengalamannya yang dimiliki. Penanda dan petanda tidak dapat dipisahkan karena saling terkait

satu sama lain. Penanda adalah suatu yang dilihat dan petanda adalah gambaran atau konsep dari

sesuatu yang dilihat. Gambaran ini akan dipengaruhi oleh pemikirannya terhadap sesuatu

tersebut. Menurut Karamuftuoglu (1996), pengguna perpustakaan akan memaknai segala sesuatu

yang ada di perpustakaan berdasarkan latar belakang pendidikan dan peran sosial yang dimiliki

sehingga pengetahuan akan sistem temu kembali yang diterapkan perpustakaan tidak diketahui

oleh pengguna. Pada perpustakaan banyak hal yang dapat dilakukan penandaan, salah satunya

adalah sistem temu kembali. Pengguna tidak paham betul dengan sistem temu kembali, yang

diketahuinya adalah alat atau perangkat yang dapat digunakan untuk menemukan koleksi.

Pengguna perpustakaan tidak terlalu peduli nama sistem temu kembali informasi yang digunakan

karena berdasarkan hasil wawancara, pengguna perpustakaan menggunakan sistem temu kembali

informasi yang ada di perpustakaan dengan benar namun tidak mengetahui namanya.

Pengguna memiliki makna konotasi yang dipengaruhi oleh segala aspek yang terdapat pada

dirinya. Hal yang dapat mempengaruhi makna konotasi pengguna terhadap sistem temu kembali

informasi adalah latar belakang pendidikan, peran sosial yang dijalankan, kegemaran membaca

yang dimilikinya dan kepekaan terhadap sekitarnya. Pengguna memiliki makna denotasi yang
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sama antara satu dengan yang lain karena bersifat langsung dari sesuatu yang dilihatnya (Berger,

2010). Pada proses penafsiran tanda, pengguna menggunakan pengetahuannya untuk memproses

pesan dari perpsutakaan dan menghasilkan wawasan yang baru. Wawasan ini dapat berupa

perbendaharaan istilah yang digunakan untuk subjek ataupun makna dari sistem temu kembali

informasi.

Keterkaitan Latar Belakang Pengguna Dalam Memaknai Tanda di Perpustakaan

Pengguna memaknai tanda berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya dalam

menafsirkan tanda. Menurut Saussure (dalam Sobur, 2003), petanda merupakan aspek mental dari

suatu bahasa yang berasal dari pengguna namun tetap saja tidak dapat lepas dari penanda. Aspek

mental ini berasal dari kognisi pengguna, artinya terjadi proses mengolah pengetahuan dan

pengalaman yang dimiliki untuk menghasilkan suatu makna dari tanda. Pengguna akan

memahami segala tanda yang ada di perpustakaan berdasarkan pendidikan dan peran sosial yang

dimilikinya (Karamuftuoglu, 1996). Pengguna yang mempelajari suatu ilmu akan lebih

memahami istilah yang ada pada ilmu tersebut, sehingga memiliki perbendaharaan kata dan

pengetahuan yang lebih banyak dari pustakawan. Pengguna seperti ini mengkritisi tanda yang

telah dibuat oleh perpustakaan dan menganggap tanda yang ada tidak mengalami pembaharuan.

Pengguna yang memiliki pengetahuan akan lebih detil dalam memaknai tanda di

perpustakaan dari pada pengguna yang lain karena sudah memiliki informasi yang cukup

mengenai tanda di perpustakaan. Pengetahuan memungkinkan individu untuk

menginterpretasikan pengalamannya dan pada akhirnya mengupayakan tindakan yang seharusnya

dilakukan (Schutz 1962, dalam Flick 2014). Pengguna yang memiliki pengetahuan lebih banyak

akan mempertimbangkan beberapa hal ketika memaknai tanda. Petimbangan-pertimbangan ini

dilakukan untuk menemukan makna tanda yang sesuai karena pengguna telah memiliki

pengalaman mengenai tanda tersebut. Pengetahuan dan pengalamannya ini membuatnya memiliki

sikap dalam bertindak, sehingga tindakannya di perpustakaan lebih efisien dan sangat

memperhatikan setiap detil tanda yang ada di perpustakaan. Interaksi dengan tanda menjadi

berbeda antara pengguna satu dengan yang lainnya. Pengguna yang memiliki pengetahuan ini

akan lebih memiliki ketertarikan terhadap tanda sehingga interaksinya terhadap tanda lebih

intensif dan keingintahuannya terhadap sesuatu tinggi. Pengalaman pengguna juga

mempengaruhi penandaan karena dari pengalaman akan menghasilkan suatu pengetahuan.

Pengalaman dari berinteraksi dengan tanda akan mempengaruhi pembaca tanda dalam

mengartikan tanda (Fiske, 1990).

Pengetahuan pengguna memang sangat berperan dalam penandaan terhadap tanda namun

konteks yang ada juga berpengaruh. Informasi sebagai tanda dapat dimaknai sesuai dengan
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konteks sosial, politik dan budaya yang ada, sehingga mempengaruhi penemuan informasi

(Raber, 2003). Tanda yang ada di perpustakaan akan dimaknai berbeda oleh pengguna jika

terdapat konteks yang berbeda karena dalam konteks tertentu, tanda memiliki makna yang

berbeda. Istilah-istilah yang memiliki makna yang bias akan dimaknai sesuai dengan konteks

yang ada karena terdapat banyak koleksi yang membahas 2 cabang ilmu yang berbeda. Hal ini

akan membuat tanda pada koleksi tersebut berbeda sesuai dengan konteks yang dimiliki oleh

pengguna dan mungkin berbeda dengan perpustakaan.

Penandaan yang dilakukan pengguna akan berbeda-beda, sesuai dengan pengetahuan,

pengalaman dan konteks yang dimiliki. Pemaparan pada sub bab sebelumnya juga terlihat bahwa

psikologis dari pengguna mempengaruhi proses penandaan yang dilakukan oleh pengguna.

Pengguna yang memiliki sikap cuek, tidak akan memiliki perhatian terhadap tanda dan memiliki

makna yang berbeda dari pengguna yang lain. Pengguna yang cuek tidak peduli dengan ada atau

tidaknya tanda di perpustakaan, padahal pengguna lain memaknai tanda di perpustakaan itu

penting untuk proses temu kembali informasi. Pengguna yang memiliki sikap kritis akan

menganalisis tanda yang ada di perpustakaan dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggin dari

pengguna lainnya. Penanda dan petanda tidak dapat dipisahkan karena saling terkait satu sama

lain. Penanda adalah suatu yang dilihat dan petanda adalah gambaran atau konsep dari sesuatu

yang dilihat. Gambaran ini akan dipengaruhi oleh pemikirannya terhadap sesuatu tersebut.

Menurut Karamuftuoglu (1996), pengguna perpustakaan akan memaknai segala sesuatu yang ada

di perpustakaan berdasarkan latar belakang pendidikan dan peran sosial yang dimiliki sehingga

pengetahuan akan sistem temu kembali yang diterapkan perpustakaan tidak diketahui oleh

pengguna. Pada perpustakaan banyak hal yang dapat dilakukan penandaan, salah satunya adalah

sistem temu kembali. Pengguna tidak paham betul dengan sistem temu kembali, yang

diketahuinya adalah alat atau perangkat yang dapat digunakan untuk menemukan koleksi.

Pengguna perpustakaan tidak terlalu peduli nama sistem temu kembali informasi yang digunakan

karena berdasarkan hasil wawancara, pengguna perpustakaan menggunakan sistem temu kembali

informasi yang ada di perpustakaan namun memiliki makna yang berbeda dari sistem tanda yang

telah ditentukan oleh perpustakaan.

Tipologi Pengguna Perpustakaan

Pengguna perpustakaan memaknai tanda dalam temu kembali informasi di peprustakaan

berbeda-beda berdasarkan pengalaman, pengetahuan, kebiasaan yang dimilikinya dan konteks

yang ada. Data yang diperoleh dan analisis yang telah dilakukan terhadap pengguna perpustakaan,

maka dapat digolongkan menjadi 3 tipe yaitu detail-oriented user, intuitive user dan apathetic

user. Menurut Hedgcock (2009), pembaca teks ada 2 tipe yaitu detail-oriented dan intuitive. Tipe
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detail-oriented adalah pembaca teks yang melihat seluruh aspek yang terkait dan melakukan

analisis sehingga menemukan makna yang mendalam, sedangkan intuitive adalah pembaca teks

yang tidak memperhatikan seluruh aspek, hanya beberapa aspek yang terlihat dan biasanya tidak

melakukan analisis untuk menemukan makna yang lain. Pembaca yang intuitive melihat suatu

tanda atau objek secara global, tidak memaknai tanda secara mendalam. Apathetic user diperoleh

dari konsep apatis karena pengguna tipe ini tidak peduli dengan keadaan di sekelilingnya dan

tidak memiliki minat. Menurut Solmitz (2000, dalam Ahmed 2012), apatis adalah ketidakpedulian

individu dimana mereka tidak memiliki perhatian atau minat khusus terhadap aspek-aspek

tertentu, seperti aspek fisik, emosional dan kehidupan sosial.

Tipologi Pengguna Perpustakaan

ASPEK
DETAIL-ORIENTED

USER
INTUITIVE USER APATHETIC USER

Pemaknaan

terhadap

tanda

Makna tanda yang

dihasilkan berbeda

dengan sistem tanda

yang telah ditentukan

perpustakaan dan

memiliki makna tanda

lebih dari satu namun

pada beberapa tanda,

memiliki kesesuaian

makna dengan sistem

tanda yang ada karena

pengalamannya dalam

menggunakan sistem

temu kembali informasi.

Misalnya pada tanda

berupa nama pengarang,

pengguna tipe ini

memaknai tanda sama

dengan sistem tanda

yaitu penulisan nama

pengarang didahului

dengan nama belakang,

serta memiliki makna

Makna tanda yang

dihasilkan berbeda

dengan sistem tanda

karena menggunakan

pengetahuannya dalam

proses penandaan.

Pengetahuan yang

dimilikinya lebih luas

dari pada perpustakaan

dan pengetahuannya ini

membangun makna

tanda. Misalnya,

memaknai tanda berupa

subjek pada pengguna

dengan latar belakang

pendidikan kedokteran

hewan. Sistem tanda

yang dibuat adalah

veterinary, sedangkan

makna tanda dari

pengguna tidak hanya

veterinary namun

Makna tanda yang

dihasilkan berbeda

karena tidak memiliki

perhatian terhadap

tanda yang ada di

perpustakaan.

Pengguna tipe ini tidak

menyadari penggunaan

tanda dalam sistem

temu kembali

informasi dan

membangun maknanya

sendiri sehingga lebih

nyaman menggunakan

makna tanda yang

dihasilkannya.

Mislanya saja tidak

mengetahui tanda yang

ada dalam katalog

namun mengetahui

tanda tambahan yang

diberikan oleh

perpustakaan. Tanda



13

tanda berupa subjek

lebih dari satu karena

menganalisis tanda yang

ada.

veterinary physiology,

dan sebagainya.

tambahan ini terdapat

pada papan petunjuk

ataupun pada rak.

Latar

belakang

pengguna

dalam

memaknai

tanda

Menggunakan

pengetahuan,

pengalaman dan budaya

yang dimilikinya untuk

memaknai tanda.

Pengalamannya dalam

menggunakan sistem

temu kembali informasi

digunakannya untuk

memaknai tanda yang

ada di perpustakaan.

Secara psikologis,

pengguna ini merupakan

pengguna yang kritis

karena menganalisis

tanda yang ada di

perpustakaan dan

mengkritisi sistem

tanda.

Pengguna ini

menggunakan

pengetahuannya dalam

memaknai tanda. Latar

belakang pendidikan

yang dimiliki

membuatnya memaknai

tanda berbeda dengan

perpustakaan yang

menggunakan pedoman

dalam menentukan

sistem tanda. Rasa ingin

tahunya tidak tinggi

sehingga tidak

melakukan analisis

terhadap tanda dan tidak

kritis.

Secara psikologis,

pengguna ini memiliki

sikap yang tidak peduli

dan tidak menaruh

perhatian terhadap

tanda sehingga ada

atau tidaknya tanda

tidak penting dalam

proses temu kembali

informasi yang

dilakukan dan

membangun makna

tandanya sendiri untuk

melakukan temu

kembali informasi.

Penutup

Pengguna perpustakaan memaknai tanda berbeda dengan sistem tanda yang ditentukan

oleh perpustakaan, hal ini dikarenakan pengalaman, pengetahuan, dan konteks yang dimiliki oleh

pengguna. Psikologis dari pengguna juga mempengaruhi proses penandaan, pengguna yang lebih

kritis akan memiliki makna tanda yang lebih luas dan tidak hanya satu, namun pengguna yang

memiliki sikap cuek, tidak akan peduli dengan adanya sistem tanda. Beberapa aspek tersebut

membuat makna tanda pada tiap pengguna berbeda dan berbeda juga dengan sistem tanda yang

telah ditentukan oleh perpustakaan.

Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perpustakaan yaitu dapat membuat

kebijakan mengenai pembaharuan dalam sistem tanda yang ada agar terdapat kesamaan antara

langue dari perpustakaan dengan parole dari pengguna. Pembaharuan sistem tanda ini harus
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memperhatikan makna tanda yang dibangun oleh pengguna perpustakaan. Perpustakaan dapat

menggunakan pedoman dalam menentukan sistem tanda (langue) namun memperhatikan makna

tanda (parole) dari pengguna. Peneliti selanjutnya dapat dilanjutkan dengan meneliti tanda yang

ada di perpustakaan dengan teori lain dan meneliti tanda di perpustakaan secara keseluruhan.
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