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Abstract 

Each reader will have a different interpretation of the text in the collection 

retrieval system. This difference is influenced by the context that has in doing the 

interpretation of the text. This context can be both historical and knowledge that  

influence the reader and the reader has different interpretation. The existence of 

different interpretations of text in the retrieval system that occurs in the reader and 

the librarian will affect in the search for collections in the library. The use of 

guidelines by librarian in determining texts in the retrieval system makes it 

incompatible with the meaning that the reader has with the text. This will result in 

the meaning of text in the retrieval system for librarian and reader to be different. 

This study will discuss the meaning of the text for the reader in the retrieval 

system. In this study using qualitative research methods with hermeneutics 

analysis. The hermeneutic theory used is from Hans-George Gadamer which 

mentions the existence of linkage between text and context. The finding that 

resulting from this research is the existence of  influence of the context that have 

which will affect  in making meaning to the text. The library that determines the 

text in the retrieval system  by following the guidelines, but the reader  defines the 

text in this retrieval system on the basis of both historical and knowledge. The 

results of this study found that there is a category the reader accordance with the 

text interpretation in the retrieval system. The classification of reader is 

grammatical understanding, intuitive understanding, impulsive understanding and 

repulsive understanding. 

Abstrak 

Setiap pemustaka akan memiliki penafsiran yang berbeda terhadap teks dalam 

sistem temu kembali koleksi. Perbedaan ini dipengaruhi oleh konteks yang 

dimiliki dalam melakukan penafsiran pada teks. Konteks ini dapat berupa 

historikalitas serta cakrawala yang mempengaruhi dan dimiliki berbeda-beda. 

Adanya perbedaan penafsiran teks dalam sistem temu  kembali yang terjadi pada 

pemustaka dan pustakawan akan mempengaruhi dalam melakukan pencarian 

koleksi di perpustakaan. Hal ini juga akan menghasilkan adanya makna teks 

dalam sistem temu kembali bagi pustakawan dan pemustaka dapat 

berbeda.Penelitian ini akan melihat makna teks bagi pemustaka dalam sistem 

temu kembali. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan analisis hermeneutika.Teori hermeneutika yang digunakan yakni dari 

Hans-George Gadamer yanag menyebut adanya keterkaitan antara teks dan 

konteks. Temuan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah adanya pengaruh dari 
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konteks yang dimiliki akan mempengaruhi dalam melakukan pemaknaan terhadap 

teks. Perpustakaan yang menentukan teks dalam sistem tmeu kembali dengan 

mengikuti pedoman, namun pemustaka memaknai teks dalam sistem temu 

kembali ini berdasarkan konteks historikal maupun cakrawala yang dimiliki. Hasil 

dari penelitian ini didapatkan bahwa terdapat kategori pemustaka sesuai dengan 

pemaknaanya terhadap teks dalam sistem temu kembali. Penggolongan pemustaka 

tersebut yakni grammatical understanding, intuitive understanding, impulsive 

understanding dan repulsive understanding. 

Kata Kunci: Hermeneutika, Teks, Konteks, Temu Kembali Koleksi 

1. PENDAHULUAN 

 

 Pemustaka  menggunakan teks dalam sistem temu kembali  koleksi  di 

perpustakaan untuk melakukan pencarian terhadap koleksi di peprustakaan. 

Teks dalam sistem temu kembali pada perpustakaan ini dapat berupa subjek, 

pengarang, judul serta nomor klasifikasi. Teks inilah yang menjadi salah satu 

alat bantu untuk mempermudah dalam pencarian koleksi. Bentuk teks dalam 

sistem temu kembali ini berupa subjek, pengarang, judul serta nomor 

klasifikasi. Penelitian ini membahas mengenai penerapan hermeneutik pada 

pemaknaan yang dibangun pemustaka terhadap sistem temu kembali koleksi di 

perpustakaan. Keberadaan sistem temu kembali sebagai salah satu alat dalam 

membantu menemukan koleksi perpustakaan penting untuk dipahami para 

pemustaka sehingga keberadaannya dapat dimaksimalkan.  

 Namun, pada kenyataanya masih terdapat pemustaka yang tidak 

mengetahui adanya nomor klasifikasi sebagai salah satu bentuk teks ini 

merupakan wakil dari subjek koleksi. Hastari pada 2015 menyebutkan bahwa 

terdapat 94 pemustaka dan 60% diantaranya memahami sistem klasifikasi, 

namun hanya 5% yang mengetahui adanya nomor klasifikasi merupakan 

perwakilan dari subjek koleksi. Hal ini menujukkan fungsi dari teks dalam 

sistem temu kembali masih belum termaksimalkan keberadaanya. 

Ketidakpahaman ini dapat dipengaruhi oleh penggunaan bahasa yang berbeda 

antara pemustaka dan pustakawan. Hasugian (2006) menyebut bahwasanya 

bahasa atau kosa kata memiliki peranan yang sangat penting dalam efektivitas 

dan efisiensi penelusuran pada sistem temu kembali informasi berupa 

teks.Perbedaan penggunaan kosa kata ini didasari oleh adanya perbedaan 

konteks, dimana menurut Gadamer kontek cakrawala dan historikalitas dapat 

mempengaruhi individu dalam melakukan pemaknaan.  

 Adanya perbedaan makna ini dapat mempengaruhi pemustaka dalma 

melakukan pencarian koleksi di peprustakaan. Sehingga adanya pemaknaan 

yang sama anatar pemusta dan pustakawan juga penting. Penelitian lain 

mengenai pentingnya pemaknaan yang dilakukan pemustaka terhadap sistem 

temu kembali dilakukan oleh Murphy, dkk (2013) yang meneliti hambatan 

yang ditemui para mahasiswa dalam menemukan koleksi di perpustakaan, 

dimana pada  penelitian yang dilakukan tersebut masih terdapat pemustaka 

yang kesulitan dalam  menemukan koleksi di perpustakaan karena mereka 

tidak mengetahui untuk menafsirkan nomor panggil yang ada. Hal ini terjadi 



karena konteks yang dimiliki oleh pustakawan juga dapat mempengaruhi. 

Kurangnya pemahaman pemustaka merupakan salah satu penyebabnya, ini 

dapat terjadi karena beberapa hal terhadap nomor panggil tentunya berbeda-

beda hal ini dapat dipengaruhi oleh konteks yang dimiliki pemustaka. 

Sehingga, hal ini dapat memunculkan perbedaan makna pada teks dalam  

sistem temu kembali.  

Padahal, dalam pembuatan teks dalam sistem temu kembali yang 

dilakukan pustakawan dilakukan dengan penggunaan pedoman tertentu yang 

telah ditetapkan. Penggunaan pedoman  ini bahkan juga dapat membuat adanya 

perbedaan interpretasi yang dilakukan. Padahal, penggunaan pedoman dalam  

sistem temu kembali koleksi ini dilakukan agar perpustakaan memiliki bahasa 

terkontrol dalam menentukan subjek sebagai teks sehingga antar perpustakaan 

dapat memiliki subjek sebagai teks yang sama sesuai dengan pedoman yang 

digunakan dan membantu pemustaka dalam melakukan pencarian koleksi. 

Walaupun pada kenyataanya tidak sedikit pemustaka tidak memahami 

penggunaan bahasa yang digunakan sebagai subjek sebagai teks tersebut. 

 Penelitian sejenis mengenai makna terhadap sistem temu kembali 

telah dilakukan oleh Yanuar, Citra (2017 namun pada penelitian yang ia 

lakukan lebih menekankan pada pendekatan semiotika yang mengupas 

tanda dalam sistem temu kembali kolekis di perpustakaan perguruan 

tinggi.  Sedangkan pada penelitian  ini menekankan penerapan 

hermeneutik pada pemaknaan yang dibangun pemustaka terhadap sistem 

temu kembali koleksi di perpustakaan. Keberadaan sistem temu kembali 

sebagai salah satu alat dalam membantu menemukan koleksi perpustakaan 

penting untuk dipahami para pemustaka sehingga keberadaannya dapat 

dimaksimalkan. Penelitian ini lebih memfokuskan pada pemaknaan teks 

dalam sistem temu kembali bagi pemustaka pada perpustakaan umum,  

Hal ini dikarenakan pada perpustakaan umum yang lebih homogen dan 

beragam. Selain itu perpustakaan umum tentunya lebih  banyak melayani 

masyarakat dengan jangkauan yang lebih luas sehingga pemustaka yang 

berkunjung pun semakin beragam dan dapat berasal dari berbagai latar 

belakang. Dengan demikian dapat dirumuskan dua fokus penelitian, yang 

pertama yakni bagaimana makna pemustaka pada teks dalam sistem temu 

kembali koleksi?  Kedua,  Bagaimana tipologi pemustaka dalam 

memaknai sebuah teks dalam sistem temu kembali? 

2. HASIL DAN PEMBAHASAN 

2.1 Makna Teks Bagi Pemustaka Dalam Sistem Temu Kembali di 

Perpustakaan 

Adanya pemaknaan yang sama antara pemustaka dan pustakawan akan 

mempengaruhi dalam pencarian koleksi. Namun apabila terdapat 

perbedaan makna  yang dilakukan pemustaka dan pustakawan maka juga 

dapat mempengaruhi dalam melakukan pencarian koleksi. Perbedaan 

makna yang terjadi ini karena adanya konteks yang dimiliki pemustaka 

dan pustakawan juga berbeda. Konteks merupakan faktor yang dimiliki 

setiap orang yang terkait sosio-psikologis yang dimiliki yang 



mempengaruhi peranya dalam melakukan suatu hal (Kridalaksana,2011). 

Tidak terkecuali pada pemustaka yang mengakses koleksi di perpustakaan. 

Konteks ini dapat berupa historikalitas serta cakrawala. Hal inilah yang 

dapat memunculkan adanya pemikiran yang berbeda terhadap suatu objek. 

Hal ini dibenarkan oleh Poesprodjo (1997)  yang menyebut bahwa untuk 

memandang suatu hal, manusia tidak terpisahkan dari cakrawala yang 

dimiliki untuk melakukan suatu interpretasi. Begitu pula dalam 

menginterpretasikan sebuah teks dalam sistem temu kembali informasi di 

perpustakaan. Selain konteks cakrawala, konteks historikal juga 

mempengaruhi dalam melakukan suatu interpretasi. Pemustaka sebagai 

sang penafsir juga dapat menafsirkan teks lain dalam sistem temu kembali 

koleksi seperti judul, pengarang, subjek dan nomor klasifikasi sebagai teks 

juga dapat dimaknai berbeda oleh para pemustaka. Apabila pemustaka 

memaknai teks yang ada dalam sistem temu kembali koleksi di 

perpustakaan ini berbeda, maka akan mempengaruhi dalam  hasil 

pencarian koleksi yang dibutuhkannya. 

2.2 Keterkaitan Konteks Cakrawala Pemustaka  Dalam Memaknai 

Teks Sebagai Sistem Temu kembali Koleksi di Perpustakaan 

Pemaknaan yang berbeda dalam memaknai teks dalam sistem temu 

kembali koleksi ini juga dipengaruhi oleh konteks cakrawala yang dimiliki 

pemustaka. Hal ini diungkapkan oleh Meadow yang menjelaskan, 

bahwasanya seseorang yang melakukan pemaknaan akan bergantung pada 

apa yang ia lihat dan yang ia pikirkan saat itu dan  pemaknaan juga 

bergantung dari pengalaman serta pengetahuan yang mereka miliki pada 

situasi tertentu. Perbedaan ini terjadi karena pustakawan sebagai sang 

pengarang membuat subjek sebagai teks dalam sistem temu kembali 

berpatokan sesuai dengan standart yang ada. Pada pedoman pengkatalogan 

yang digunakan pustakawan Perpustakaan Jawa Timur yakni Dewey 

Decimal Classification (DDC), dimana pada DDC subjek epidemiologi 

masuk ke dalam kategori nomor klasifikasi 614.4 yakni epidemiologi 

secara umum termasuk didalamnya penyakit, tindakan hingga ilmu yang 

mempelajari. Namun pada sejarah epidemiologi serta epidemiologi 

terhadap tumbuhan memiliki perbedaan nomor klasifikasi. Pada 

pustakawan Perpustakaan Jawa Timur menggunakan nomor kalsifikasi 

epidemiologi secara umum untuk semua koleksi dengan topik utama 

epidemiologi.  

Sehingga hal ini menunjukkan adanya perbedaan makna antara 

pemustaka dan pustakawan terhadap teks dalam sistem temu kembali yang 

mana hal ini akan menyebabkan adanya kesulitan dalam melakukan 

pencarian koleksi. Adanya perbedaan ini dipengaruhi oleh konteks 

cakrawala yang dimiliki berbeda-beda.Hal ini juga dibenarkan oleh 

pernyataan Jacobs yang menyatakan bahwasanya konteks latar belakang 

merupakan salah satu konteks yang mempengaruhi seseorang dalam 

melakukan pemaknaan terhadap suatu teks. Konteks-konteks inilah yang 

mempengaruhi pemustaka untuk melakukan pemaknaan yang sama 



walaupun sebelumnya ia memaknai teks dalam sistem temu kembali yang 

berbeda. Namun, adanya perbedaan ini mempengaruhinya dalam 

melakukan pencarian sehingga dengan dipengaruhi konteks yang ada. 

2.3 Keterkaitan Konteks Historikalitas Pemustaka  Dalam Memaknai 

Teks Sebagai Sistem Temu kembali Koleksi di Perpustakaan 

Pemustaka yang melakukan interpretasi terhadap teks dalam sistem 

temu kembali informasi akan menghasilkan sebuah makna akan 

dipengaruhi oleh konteks yang dimiliki. Konteks yang mempengaruhi 

seseorang yakni adanya cakrawala serta historikalitas. Menurut Gadamer 

(2004), Cakrawala yang dimiliki merupakan sebuah pengetahuan yang 

dimiliki seseorang dan dipengaruhi oleh latar belakang yang dimiliki 

seseorang. Sedangkan konteks historikalitas ini dapat berupa kebiasaan 

seseorang yang menjadi pengalaman yang dimiliki di masa lalu dan masa 

kini dan dapat berperan dalam interpretasinya. Konteks yang ada  ini juga 

dapat mempengaruhi pemustaka dalam  melakukan pemaknaan yang 

dihasilkan dapat sama dengan perpustakaan karena konteks yang dimiliki 

pemustaka ini dibangun saat kunjunganya pada perpustakaan.  

Pemustaka memaknai teks dalam sistem temu kembali informasi ini 

dipengaruhi oleh konteks yang dimiliki yakni konteks historikal dan 

cakrawala yang dimiliki. Adanya historikal masa kini yakni kebiasaan 

yang baru dapat mempengaruhi terhadap pemaknaan yang sama dengan 

teks dalam sistem temu kembali yang dibuat di perpustakaan.. Sedangkan, 

historikal masa lalu yang dimiliki serta historikal masa kini bertemu dalam 

suatu kondisi dalam melakukan interpretasi terhadap sebuah teks dalam 

sistem temu kembali koleksi di perpustakaan yang nantinya menghasilkan 

sebuah makna.  Adanya konteks yang dimiliki pemustaka ini berbeda-beda 

sehingga dapat memunculkan adanya perbedaan  makna yang terjadi. Hal 

ini juga terjadi karena adanya perbedaan konteks yang dimiliki 

pustakawan sebagai penulis dari teks dalam sistem temu kembali koleksi 

di perpustakaan. Dimana, mereka juga berusaha mengungkapkan konteks 

yang ada di dalam dirinya melalui sebuah teks  yang mana nantinya teks 

inilah yang akan diakses oleh pemustaka dengan dipengaruhi konteks yang 

dimilikinya pula.   

Hal ini dikarenakan dalam  menentukan subjek, pustakawan lebih 

banyak menggunakan subjek-subjek sebagai teks yang sering digunakan 

dalam perpustakaan. Sedangkan  pemustaka memasukan subjek sebagai 

teks sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ia ketahui. 

Perbedaan penggunaan subjek sebagai katalog ini mengakibatkan sulitnya 

koleksi yang tepat ditemukan. Bahkan terdapat kemungkinan pemustaka 

untuk tidak menemukan koleksi jika ia memasukkan subjek sebagai teks 

yang berbeda dari yang dibuat oleh pustakawan. Dalam setiap usaha 

penafsiran, partisipatif dan latar belakang seorang penafsir mempengaruhi 

dalam menghasilkan  suatu pemaknaan yang berbeda-beda tiap penafsir 

(Poespoprodjo, 1997). Apalagi dengan adanya konteks yang dimiliki 

membuat adanya lingkaran  hermeneutika dan membuat adanya 



interpretasi yang dilakukan untuk menghasilkan sebuah pemaknaan 

berbeda-beda. 

2.4 Tipologi Pemustaka Dalam Melakukan Pemaknaan Sebagai 

Sistem Temu kembali Koleksi di Perpustakaan 

Pemustaka memaknai teks dalam temu kembali informasi di 

perpustakaan berbeda-beda. Perbedaan yang terjadi ini karena adanya 

konteks historikal serta cakrawala yang mempengaruhi. Data yang 

diperoleh dan analisis yang telah dilakukan terhadap pemustaka, dimana 

pemustaka dalam memaknai teks dalam sistem temu kembali informasi 

dapat digolongkan menjadi tiga tipe yakni Grammatical Understanding, 

Intuitive understanding, Impulisve Understanding  dan Repulsive 

Understanding. Schleiermacher mengungkapkan konsep pemahaman 

penafsir dalam melakukan interpretasi, terdapat dua bentuk pemahaman 

yang dilakukan seorang penafsir yaitu Grammatical Understanding dan 

Intuitive understanding. 

Tipe Grammatical Understanding adalah penafsir teks yang 

mengungkapkan sesuatu yang tadinya masih dalam pikiran melaui kata-

kata sebagai medium penyampaiannya. Intuitive understanding dalam 

penafsir teks yang menjelaskan secara rasional sesuatu yang sebelumnya 

masih samar-samar sehingga maknanya dapat dimengerti. Impulsive 

Understanding terdiri dari kata Impulsive dan understanding atau 

pemahamn. Kata Impulsive sendiri berarti  sikap seseorang yang 

menunjukkan bahwa adanya reaksi perilaku dari individu yang dilakukan 

tanpa berpikir atau merefleksi secara cukup. Hal ini terjadi karena individu 

ini tidak mampu menekan atau mengendalikan hasrat dirinya dalam 

merespon hasrat yang ada didalam diri sehingga ia tidak sadar lebih 

mengedepankan naluri dirinya semata. Ia terdorong untuk berbuat karena 

adanya motive yang membuat ia cenderung melakukan pada suatu 

perbuatan. Sedangkan, Understanding atau pemahaman adalah suatu 

keadaan mental atau pengalaman suatu proses. Sedangkan Repulsive 

Understanding  merupakan sikap psikologis individu yang cenderung 

melakukan penolakan. Sikap ini dapat terjadi karena lemahnya pendirian, 

prinsip serta kemauan. 

2.4.1 Grammatical Understanding 

Pemustaka tipe ini memaknai teks dalam sistem temu kembali 

berbeda dengan yang dibuat oleh pustakawan. Perbedaan dalam memaknai 

teks ini  dapat mempengaruhi pencarian koleksi yang dilakukan pemustaka 

dan berakibat tidak menemukan koleksi yang diinginkan. Hal ini terjadi 

karena adanya pengaruh konteks historikal masa lalu yang telah menjadi 

kebiasaan dalam melakukan pemaknaan terhadap teks dalam sistem temu 

kembali koleksi. Misalnya dalam memaknai subjek sebagai teks dalam 

sistem temu kembali informasi, pada beberapa pemustaka tipe ini 

menemukan subjek sebagai teks yang digunakan perpustakaan tidak 

spesifik sehingga mempengaruhinya dalam melakukan hasil pencarian 

koleksi dengan katalog sebagai sistem temu kembali. Hal ini tentunya 

menghasilkan makna yang berbeda antara pemustaka dan pustakawan.   



2.4.2 Intuitive understanding 

Pemustaka tipe ini memaknai teks sama dengan yang digunakan 

dalam perpustakaan. Mereka dipengaruhi oleh konteks historikal masa kini 

dalam memaknai teks dalam sistem temu kembali informasi. Pemustaka 

tipe ini mencoba merepresentasikan teks dalam sistem temu kembali 

informasi sesuai dengan apa yang mereka lihat. Sehingga makna teks yang 

dihasilakan dapat sama  dengan teks dalam sistem temu kembali yang 

dibuat oleh perpustakaan sehingga makna yang dihasilkan dapat sama 

dengan pustakawan. Pemustaka tipe ini  memaknai teks dalam sistem temu 

kembali informasi yang dilihatnya tanpa memperhatikan aspek yang lain 

kecuali ia dapat terbantu dengan adanya pemaknaan teks yang sama.  

2.4.3 Impulsive Understanding 

 Pemustaka tipe ini tidak dapat memaknai teks dalam sistem temu 

kembali informasi. Hal  ini dapat terlihat dari proses temu kembali koleksi 

yang dilakukan, dimana pemustaka tipe ini lebih memilih menggunakan 

caranya sendiri dalam melakukan pencarian koleksi walaupun mereka juga 

mengetahui penggunaannya juga tidak mudah dan cepat dalam 

menemukan koleksi yang dibutuhkan. Bahkan pemustaka tipe ini 

cenderung bersikap acuh dan tidak mau melakukan pemaknaan terhadap 

teks dalam sistem temu kembali koleksi yang ada. Hal ini dikarenakan 

pemustaka pada tipe ini tidak menggunakan alat temu kembali infromasi 

yang disediakan. Bahkan, beberapa pemustaka tipe ini menganggap 

adanya teks dalam sistem temu kembali informasi tidak penting dan  tidak 

peduli dengan teks yang dibuat dalam sistem temu kembali informasi. 

2.4.4 Repulsive Understanding  

 Pemustaka tipe ini tidak memahami fungsi dan tujuan keberadaan teks 

dalam sistem temu kembali koleksi, walaupun sebenarnya mereka memahami 

adanya teks dalam sistem temu kembali koleksi. Hal ini terlihat dari proses temu 

kembali yang dilakukan, dimana mereka lebih cenderung bersikap apa adanya dan 

tidak banyak menuntut terhadap hasil pencarian koleksi. Sikap tersebut 

dikarenakan tuntutan mengakses koleksi yang dilakukan tidak untuk kegiatan 

yang membuatnya terdesak atau sangat memerlukan informasi tertentu. 

Pemustaka tipe ini menganggap adanya teks dalam sistem temu kembali informasi 

tidak begitu penting dan  tidak peduli terhadap teks yang dibuat dalam sistem 

temu kembali informasi. Sama dengan tipe sebelumnya, pemustaka tipe ini tidak 

memiliki minat untuk memaknai teks yang ada dalam sistem temu kembali 

informasi di perpustakaan yang ditunjukkan dengan tidak diperhatikanya teks 

dalam sistem temu kembali yang ada. 

3. SIMPULAN 

Pemustaka memaknai teks dalam sistem temu kembali berbeda-beda. 

Perbedaan ini dipengaruhi adanya konteks yang dimiliki dalam memaknai 

suatu teks. Konteks tersebut yakni konteks historikalitas dan konteks calrawala. 

Konteks historikalitas masa lalu menjadi kebiasan membuat pemustaka merasa 

lebih mampu dalam  melakukan pencarian koleksi di perpustakaan. Konteks 

historikalitas  menjadikan pemustaka mampu memkanai sesuai dengan apa 

yang ia lihat. Sedangkan konteks cakrawala membuat pemustaka memiliki 



perbedaan makna teks dalam sistem temu kembali dengan yang dibuat oleh 

pustakawan. Berdasarkan temuan data, penelitian ini menghaislkan 4 tipologi 

pemustaka dalam melaukan pemaknana terhadap teks. Tipologi tersebut antara 

lain Grammatical Undertstanding, Intuitive Understamding, Impulsive 

Understanding dan Repulsive Understanding. 
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