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ABSTRACT

Sapa Pustakawan Online is an information retrieval services based on telegram social media that is implemented at
IAIN Kudus Library. The research in this paper aims to analyze the application of the Sapa Pustakawan Online service
at the IAIN Kudus Library. This research was carried out with a qualitative research approach. The data collection
method used in this research is through the observation method and the library research method. From this research,
it can be concluded that the Sapa Pustakawan Online service can provide excellent service to the users at the IAIN
Kudus Library, especially with services that are fast and easy to access online. Then from this study it was also known
that the main problem that became an obstacle in implementing the Sapa Pustakawan Online service at the IAIN
Kudus Library was the problem of communication between users and librarians which was only limited to telegram
social media applications.
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PENDAHULUAN

Layanan penelusuran informasi merupakan salah satu jenis layanan yang sering ada di dalam sebuah
perpustakaan. Istiana(2014) menyebutkan bahwa layanan penelusuran informasi merupakan sebuah

bentuk layanan di dalam perpustakaan yang memiliki peran dalam membantu pemustaka untuk menelusur
informasi sesuai topik yang dibutuhkan. Pada definisi yang lain, Rahayu (2019) mendefinisikan layanan
penelusuran informasi sebagai layanan perpustakaan yang memberikan bantuan kepada pemustaka untuk
menemukan informasi literatur mengenai suatu objek tertentu yang dibutuhkan oleh pemustaka, oleh karena
itu layanan penelusuran informasi juga  dapat disebut dengan layanan literatur.

Layanan Sapa Pustakawan merupakan salah satu bentuk layanan penelusuran informasi yang terdapat
di Perpustakaan IAIN Kudus. Secara sederhana fungsi dari layanan Sapa Pustakawan adalah membantu
pemustaka di Perpustakaan IAIN Kudus dalam menelusur informasi sesuai yang mereka butuhkan.

Namun, pandemi covid-19 telah mengubah paradigma pengelola Perpustakaan IAIN Kudus dalam
melaksanakan layanan Sapa Pustakawan. Untuk mengurangi resiko penyebaran virus covid-19 di
lingkungan kampus IAIN Kudus, salah satu kebijakan yang diambil oleh pengelola Perpustakaan IAIN
Kudus agar layanan Sapa Pustakawan tetap dapat berperan bagi pemustaka di kampus IAIN Kudus
walaupun tanpa adanya interaksi langsung antara pemustaka dan pustakawan adalah melaksanakan
layanan Sapa Pustakawan dalam bentuk layanan online dengan basis media sosial yaitu media sosial
telegram.

Sebagai layanan yang baru saja dijalankan di perpustakan IAIN Kudus pada awal tahun 2021 ini,
layanan Sapa Pustakawan Online merupakan sebuah bentuk inovasi yang dilakukan oleh perpustakaan
agar dapat bekerja lebih efisien dalam melayani pemustaka di masa pandemi seperti sekarang ini. Inovasi
yang dilakukan oleh Perpustakaan IAIN Kudus tersebut sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh
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Suwarno (2016) bahwa perpustakaan memiliki tanggung jawab profesionalisme untuk dapat menjawab
tantangan perubahan zaman dan merespon serta berusaha memenuhi kebutuhan pemakai (pemustaka)
yang selalu berkembang untuk terus berubah, berinovasi dan menyesuaikan dengan lingkungan kehidupan
masyarakat. Pada redaksi yang lain, kebijakan Perpustakaan IAIN Kudus untuk mengaplikasikan layanan
perpustakaan dengan media sosial sudah sesuai dengan sebuah bentuk dari perpustakaan yang inovatif,
konstruktif, dan kekinian serta sebagai usaha untuk dapat merubah citra dari perpustakaan yang
konvensional menjadi lebih modern dan dekat dengan pemustaka (Abid, 2017).

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan penelitian yang dapat diangkat dalam penelitian
ini adalah bagaimana pelaksanaan atau penerapan layanan Sapa Pustakawan Online di Perpustakaan IAIN
Kudus. Kemudian, penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan analisis terhadap bagaimana pelaksanaan
layanan penelusuran informasi berbasis media sosial telegram Sapa Pustakawan Online di Perpustakaan
IAIN Kudus.

Penelitian mengenai penerapan layanan Sapa Pustakawan di Perpustakaan IAIN Kudus sebelumnya
pernah penulis laksanakan. Dalam penelitian tersebut, ditarik sebuah kesimpulan bahwa keberhasilan
penerapan layanan Sapa Pustakawan di Perpustakaan IAIN Kudus sangat dipengaruhi oleh 4 hal utama
yaitu lokasi/tempat layanan, bentuk layanan, pustakawan, dan promosi(Buwana, 2021). Penelitian ini adalah
tindak lanjut dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh penulis. Penelitian ini lebih memfokuskan
pada obyek penelitian bentuk dari layanan Sapa Pustakawan yang dijalankan di Perpustakaan IAIN Kudus
yaitu layanan penelsuruan informasi online yang berbasis media sosial telegram.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat didefinisikan
sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan
statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka, kualitatif berarti sesuatu yang
berkaitan dengan aspek kualitas, nilai, atau makna yang terdapat dibalik fakta (Imam, 2015, p. 80).

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi dan
library research. Metode pengumpulan data melalui kegiatan observasi yaitu penelitian diarahkan pada
kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan
hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut (Imam, 2015, p. 82).

Karena penulis tergabung langsung dalam tim pelaksana pada layanan Sapa Pustakawan di
perpustakaan IAIN Kudus, maka proses observasi yang dilakukan untuk pengumpulan data dapat berjalan
lebih efektif. Kemudian, metode pengumpulan data dengan cara library research, yaitu metode
pengumpulan data melalui penelusuran buku dan artikel jurnal yang menurut penulis dapat mendukung
pembahasan dalam tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Layanan Penelusuran Informasi

Pada umumnya, layanan penelusuran informasi di dalam sebuah perpustakaan dikenal dengan beberapa
istilah. Istilah yang sering disebutkan misalnya adalah layanan rujukan atau layanan  penelusuran literatur.
Meskipun disebut dengan beberapa nama dan istilah, pada prinsipnya layanan penelusuran informasi memiliki
fungsi yang paling utama yaitu untuk memenuhi kebutuhan informasi pemustaka. Pada layanan penelusuran
informasi, pustakawan melayani kebutuhan informasi pemustaka dalam topik-topik tertentu, sehingga
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dibutuhkan pustakawan yang memiliki kemampuan untuk memanfaatkan segala bentuk dan sumber informasi
yang ada di perpustakaan maupun di luar perpustakaan (Istiana, 2014).

Lasa (2009) mendefinisikan layanan rujukan sebagai pemberian informasi kepada pemustaka dalam
bentuk pemberian layanan rujukan cepat, bimbingan penggunaan koleksi referensi, maupun sumber rujukan
elektronik. Kemudian layanan penelusuran literatur secara harfiah dapat diartikan sebagai layanan yang
melakukan penemuan kembali akan literatur atau bahan pustaka dalam bidang tertentu pada bahan pustaka
perpustakaan tertentu atau perpustakaan/pusat informasi laindengan bantuan literatur sekunder, teknologi
informasi atau sarana penelusuran lain(Lasa HS, 2009, p. 242).

Penerapan sebuah layanan penelusuran informasi di perpustakaan diharapkan mampu menjabarkan
beberapa fungsi yang dimiliki oleh perpustakaan. Fungsi yang dimaksud tersebut adalah fungsi perpustakaan
dalam fungsi pendidikan dan fungsi informasi.

Fungsi pendidikan adalah layanan penelusuran informasi diharapkan mampu membentuk kemampuan
literasi informasi pemustaka yang dilayaninya dengan cara membantu pemustaka untuk dapat mencari,
memilih dan menganalisa informasi yang telah dicari serta bagaimana memanfaatkan informasi tersebut.
Rahmawati (2020) mendefinisikan kemampuan literasi informasi sebagai kemampuan keberaksaraan
informasi yang meliputi keterampilan untuk mencari, menemukan, menggunakan, mengevaluasi dan
mengkomunikasikan informasi yang telah diperoleh.

Sedangkan, fungsi informasi dapat dijelaskan sebagai fungsi dari layanan penelusuran informasi untuk
dapat menjadi peneydia sumber-sumber informasi sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Sumber-sumber
informasi tersebut dapat berupa sumber informasi yang tercetak  maupun sumber informasi digital serta
sumber-sumber informasi yang tersedia di dalam maupun yang tersedia di luar perpustakaan.

Cassel dan Hirumath (2006) menyebutkan bahwa “information service is the process of helping
library user to identify sources of information in response to a particular question, interest,
assignment or problem. Information services sometimes referred to as reference service, information
service is not limited to helping users who approach the reference desk to ask a question”  Pernyataan
tersebut mengandung sebuah pengertian bahwa layanan penelusuran informasi merupakan sebuah bentuk
dari layanan referensi yang ada di dalam setiap perpustakaan.

Layanan penelusuran informasi merupakan salah satu bentuk dari beberapa macam layanan referensi.
Sesuai dengan beberapa bentuk layanan referensi yang pernah diutarakan oleh Bopp dan Smith (2011),
layanan penelusuran informasi merupakan sebuah layanan referensi yang berbentuk sebagai Readers
Advisory, Ready Reference, dan Research Consulting.

Readers advisory dapat didefinisikan sebagai bentuk layanan referensi yang merekomendasikan
kepada pemustaka mengenai sumber-sumber informasi (buku ataupun jurnal)  yang sesuai dengan
kebutuhan informasi pemustaka (Bopp & Smith, 2011). Sementara itu Ready reference dapat disebut
sebagai layanan referensi yang memiliki peran dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana dari
pemustaka (Bopp & Smith, 2011). Pertanyaan-pertanyaan tersebut biasanya berbentuk pertanyaan pendek
dan mudah atau sederhana untuk dipahami dari pemustaka. Kemudian, Research Consulting adalah
layanan referensi yang memiliki peran untuk membantu pemustaka dalam menjawab pentanyaan-
pertanyaan penelitian atau kebutuhan informasi dari pemustaka yang sedang melaksanakan sebuah
penelitian(Bopp & Smith, 2011).

Dalam sebuah layanan penelusuran informasi, terjadi sebuah interaksi dan komunikasi antara
pustakawan dan pemustaka yang sering disebut dengan reference interview. Kegiatan tersebut merupakan
sebuah bentuk komunikasi antara pemustaka dan pustakawan dalam usaha untuk menemukan sebuah
informasi atau topik-topik khusus yang ditanyakan dan dibutuhkan oleh pemustaka(Buwana, 2021). Online
Dictionary For Library And Information Services mengartikan reference interview dengan “The
interpersonal communication that occurs between a reference librarian and a library user to
determine the person’s specific information need (s)(Reitz, 2014).
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Sebagai sebuah layanan referensi, layanan penelusuran informasi yang ada di perpustakan memiliki beberapa
tujuan, tujuan tersebut oleh Rahmah (2018) disebutkan sebagai berikut :

1. Memungkinkan pemustaka menemukan informasi dengan cepat dan tepat.
2. Memungkinkan pemustaka melakukan penelusuran literatur atau informasi dengan pilihan yang luas.
3. Memungkinkan pemustaka menggunakan koleksi referensi dengan tepat.

Penerapan layanan Sapa Pustakawan Online di Perpustakaan IAIN Kudus

Sebagai sebuah layanan yang tergolong baru diterapkan di Perpustakaan IAIN Kudus, layanan Sapa
Pustakawan Online bukanlah sebuah layanan yang benar-benar baru ada di dalam dunia kepustakawanan.
Layanan tersebut merupakan sebuah bentuk kemas ulang dari layanan penelusuran informasi yang sering
ditemui di perpustakaan pada umumnya, namun dikemas dalam bentuk layanan yang berbasis media sosial
telegram.

Pada perpustakaan perguruan tinggi, layanan penelusuran informasi memegang peranan penting dalam
mendukung kegiatan perkuliahan dan penelitian sebuah di perguruan tinggi. Kebutuhan akan referensi
perkuliahan atau referensi penelitian pada perguruan tinggi sangatlah kompleks. Referensi tersebut dapat
berupa referensi secara cetak maupun digital, maupun referensi yang berasal dari sumber internal
perpustakaan maupun eksternal perpustakaan. Oleh karena itu, institusi perguruan tinggi selalu menuntut
peran yang sangat luar biasa dari layanan penelusuran informasi dalam sebagai salah satu sarana penunjang
kegiatan perkuliahan. Nurislamingsih, et. al (2020) menyebutkan bahwa pustakawan yang melayani layanan
penelusuran informasi sebagai seorang knowledge worker, yaitu pustakawan yang mampu
mengidentifikasi isi informasi yang telah didapatkan hingga menjadi sebuah pengetahuan kemudian mampu
mengolah pengetahuan tersebut kepada pemustaka sehingga pemustaka memiliki pengetahuan baru untuk
dapat memecahkan kebutuhan informasi mereka.

Pada awal perencanaan penerapan layanan Sapa Pustakawan, pengelola Perpustakaan IAIN Kudus
berencana menerapkan layanan tersebut sebagai layanan yang dapat membantu pemustaka dalam
menelusur sumber informasi atau sumber referensi tugas perkuliahan dan tugas akhir perkuliahan serta
membantu pemustaka dalam memanfaatkan aplikasi pengelola referensi seperti zotero atau mendeley.
Namun, karena pandemi yang belum mereda, maka peran layanan Sapa Pustakawan menjadi lebih
disederhanakan serta berbasis daring. Karena berbasis daring tersebut, maka layanan Sapa Pustakawan
di Perpustakaan IAIN Kudus disebut dengan layanan Sapa Pustakawan Online. Layanan Sapa
Pustakawan Online hanya berperan membantu pemustaka dalam menelusur sumber informasi/sumber
referensi tugas perkuliahan dan tugas akhir (skripsi/disertasi) melalui aplikasi media sosial telegram.

Layanan Sapa Pustakawan Online dapat diakses oleh pemustaka di IAIN Kudus setiap hari pada jam
kerja senin sampai jumat dari pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIB. Untuk dapat mengakses layanan Sapa
Pustakawan Online, pemustaka di IAIN Kudus dapat melakukan join grup telegram “LAYANAN SAPA
PUSTAKAWAN ONLINE PERPUSTAKAAN IAIN KUDUS” melalui link s.id/sapapustakawan

 Proses reference interview pada layanan Sapa Pustakawan Online dilakukan oleh pemustaka dan
pustakawan dalam grup telegram. Pemustaka dapat mengajukan berbagai macam pertanyaan referensi
kepada pustakawan yang menjadi admin dalam grup telegram tersebut. Pertanyaan dari pemustaka yang
sering diajukan antara lain adalah  misalnya buku, ebook atau artikel jurnal bertema tertentu atau pemustaka
yang menanyakan pertanyaan penelitian bertema tertentu kemudian pustakawan mencarikan jawaban dari
pertanyaan-pertanyaan referensi tersebut.

 Untuk dapat menjawab berbagai petanyaan dari pemustaka, pustakawan yang melayani dapat
menggunakan berbagai macam alat bantu penelusuran sumber informasi. Untuk yang sumber informasi
dimiliki oleh Perpustakaan antara lain adalah katalog online perpustakaan, koleksi perpustakaan digital
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LITERASIA IAIN KUDUS, koleksi repositori IAIN Kudus maupun database jurnal internasional yang
dilanggan oleh Perpustakaan IAIN Kudus yaitu Cambridge, Wiley dan Ebsco. Untuk sumber informasi yang
berasal dari luar Perpustakaan IAIN Kudus, beberapa yang sering digunakan antara lain adalah google
scholar, e-resources Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Portal Research Gate, Portal
Academia.edu, dan lain sebagainya.

Bentuk dari contoh pelaksanaan proses reference interview layanan Sapa Pustakawan Online dapat
dilihat dalam gambar 2.

Analisis Penerapan Layanan Sapa Pustakawan Online
di Perpustakaan IAIN Kudus

Penerapan layanan penelusuran informasi online berbasis media sosial merupakan sebuah bentuk inovasi
penerapan kemajuan teknologi informasi kedalam kegiatan layanan perpustakaan yang dilakukan oleh
pengelola Perpustakaan IAIN Kudus. Layanan penelusuran informasi yang berbentuk online oleh Bopp
dan Smith (2011) disebut dengan layanan referensi Service to Remote Users, yaitu layanan referensi yang

Figure/Gambar 2. Proses reference interview pada layanan
Sapa Pustakawan Online (Sumber: Koleksi pribadi penulis,
2021).

Figure/Gambar 1. Flyer layanan Sapa Pustakawan Online
 (Sumber: Koleksi Perpustakaan IAIN Kudus, 2021)
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dilakukan tanpa dengan tatap muka langsung, namun memanfaatkan teknologi informasi dan internet dalam
pelaksanaannya.

Menerapkan layanan perpustakaan berbasis online merupakan sebuah bentuk perubahan dari
perpustakaan untuk lebih mampu memberikan kemudahan kepada pemustaka dalam melakukan penelusuran
informasi(Maisonah, 2020). Dalam mengaplikasikan kemajuan teknologi informasi pada layanan
perpustakaan, Sutarno (2018) setidaknya menyebutkan tiga hal utama yang harus menjadi perhatian bagi
para pengelola perpustakaan, yaitu :

1. Tuntutan kebutuhan yang mendesak, misalnya seperti kebutuhan perpustakaan yang sangat mendesak
untuk tetap dapat memberikan pelayanan yang prima kepada pemustaka di masa pandemi covid
sekarang ini.

2. Sumber daya atau teknisi yang profesional, hal ini dapat dijabarkan dengan pustakawan yang memiliki
kemampuan untuk mengoperasikan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan dalam layanan Sapa Pustakawan
Online serta memiliki kemampuan melakukan penelusuran informasi secara online.

3. Pemanfaatan teknologi tersebut harus dimanfaatkan secara optimal. Maksudnya adalah pelaksanaan
layanan Sapa Pustakawan harus dimaksimalkan sedemikian rupa sehingga dapat melayani pemustaka
dengan baik. Selain itu, pihak pengelola Perpustakaan IAIN Kudus harus selalu melakukan evaluasi
secara berkala terhadap pelaksanaan layanan Sapa Pustakawan Online.

Berdasarkan pengamatan penulis, sisi positif dari penerapan layanan Sapa Pustakawan Online di
Perpustakaan IAIN Kudus antara lain adalah pemustaka mendapat layanan yang sangat mudah dan cepat
untuk diakses. Karena layanan yang bersifat online, pemustaka dapat mengaksesnya secara virtual dari
rumah masing-masing kapan saja selama hari kerja tidak perlu datang langsung ke Perpustakaan IAIN
Kudus. Kemudian, hasil jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh pemustaka juga akan langsung
mendapatkan balasan secara real time pada hari itu juga tanpa harus menunggu terlalu lama. Layanan
perpustakaan yang mudah dan cepat sudah sesuai dengan salah satu prinsip layanan prima yang
disampaikan oleh Rahmayanty (2013) yaitu layanan yang mampu memenuhi kebutuhan praktis pelanggan
serta mengikuti perkembangan kebutuhan pelanggan setiap saat

Sementara itu, yang sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan layanan Sapa Pustakawan Online
tentunya adalah faktor komunikasi. Komunikasi dapat diartikan sebagai suatu usaha penyampaian pesan
antar manusia(Soyomukti, 2016). Dalam konteks mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses
penyampaian pesan dari manusia ke manusia, dengan cakupan bahasan yang lebih luas, Hybels dan Weaver
(2015)  memberikan definisi komunikasi dengan “any process in which people, through the use of
symbols, verbally and/or non verbally, consciously or not consciously, intentionally or
unintentionally, generate meanings (information, ideas, feelings, and perceptions) within and across
various contexts, cultures, channels, and media”.

Komunikasi yang baik merupakan kunci utama untuk terciptanya layanan perpustakaan yang maksimal.
Proses komunikasi yang baik harus ditunjang dengan media komunikasi yang baik pula. Media komunikasi
dapat didefinisikan sebagai alat perantara yang digunakan komunikator untuk menyampaikan pesan
mereka agar sampai kepada komunikan (Soyomukti, 2016). Dalam redaksi yang lain, Hybels dan Weaver
(2015) mengartikan media komunikasi sebagai jalan atau rute yang dilewati oleh pesan untuk dapat sampai
dari pengirim pesan kepada penerima pesan.

Dengan media komunikasi yang hanya dilakukan melalui media sosial telegram, sedikit banyak dapat
memberikan hambatan dalam menyampaikan maksud dan tujuan tertentu. Kegiatan reference interview
antara pustakawan dan pemustaka akan menjadi tidak maksimal karena terkadang adanya salah ketik pesan
dari pemustaka dalam menyampaikan pertanyaan atau salah penafsiran dari pustakawan dalam menanggapi
pertanyaan dari pemustaka. Kemudian, media chat di telegram tentu menuntut kemampuan yang lebih dari
pustakawan untuk mampu menjelaskan kepada pemustaka tentang informasi atau referensi yang telah
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didapatkan. Kubek (2020) menyebutkan bahwa sebuah layanan penelusuran informasi dapat dikatakan
berhasil melaksanakan fungsinya jika pustakawan mampu menjelaskan kepada pemustaka tentang
informasi yang telah didapatkan kemudian pemustaka mampu memahami serta mampu memberi tanggapan
balik sehingga terciptalah sebuah reference interview yang sempurna.

Menurut Kubek (2020) lima hal utama yang dapat mejadi indikator keberhasilan sebuah layanan
penelusuran informasi dalam menjalankan fungsinya, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Lokasi dan tempat layanan penelusuran informasi.
Lokasi layanan penelusuran informasi memegang peranan yang penting untuk menarik minat pemustaka
untuk memanfaatkan layanan penelusuran informasi. Selain itu, tempat yang nyaman, luas atau bersih
berpengaruh sangat besar terhadap kenyamanan pemustaka dalam memanfaatkan layanan tersebut.
Namun, layanan Sapa Pustakawan Online  yang berbasis media sosial tentunnya tidak memerlukan
lokasi fisik, karena interaksi antara pustakawan dan pemustaka dilakukan secara virtual.

2. Sikap pelayanan pustakawan.
Sikap pustakawan yang ramah, bersahabat dan berpenampilan menarik memberikan rasa puas bagi
pemustaka dalam memanfaatkan layanan penelusuran informasi sehingga akan memiliki keinginan untuk
memanfaatkan kembali layanan tersebut di masa yang akan datang. Pada layanan yang bersifat online
dapat diwujudkan dengan bahasa chat yang santun, bahasa tulisan chat yang lengkap serta tidak memiliki
arti bias.

3. Pustakawan yang komunikatif.
Sikap komunikatif dapat diartikan sebagai sikap pustakawan senantiasa siap siaga saat dibutuhkan dalam
melayani pemustaka di layanan penelusuran informasi. Dengan bahasa yang sederhana dapat dikatakan
bahwa pustakawan harus selalu siap untuk melayani jika ada pemustaka yang membutuhan Pada layanan
Sapa Pustakawan Online, bentuk pustakawan yang komunikatif adalah harus selalu standby di layanan
online tersebut, serta dapat menjawab dengan cepat pertanyaan yang diajukan oleh pemustaka tanpa
harus menunda-nunda dalam melayani pemustaka.

4. Kompetensi keilmuan pustakawan.
Pustakawan yang melayani layanan penelusuran informasi harus memiliki kemampuan yang baik dalam
melakukan penelusuran informasi. Kompetensi utama dari pustakawan yang memberikan pelayanan
pada layanan penelusuran informasi yang paling utama adalah kompetensi untuk melakukan penelusuran
ke dalam sumber-sumber informasi internal yang dimiliki perpustakaan atau sumber-sumber informasi
eksternal perpustakaan secara daring

5. Kemampuan pustakawan untuk mengkomunikasikan hasil informasi yang telah didapatkan kepada
pemustaka.

KESIMPULAN

Layanan Sapa Pustakawan Online yang diterapkan di Perpustakaan IAIN Kudus merupakan sebuah bentuk
adaptasi dari Perpustakaan IAIN Kudus untuk tetap dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam
memberikan layanan perpustakaan selama pandemi covid-19. Dari penelitian ini dapat diambil sebuah
kesimpulan bahwa layanan Sapa Pustakawan Online mampu memberikan layanan yang prima kepada
pemustaka di IAIN Kudus. Layanan prima tersebut terwujud dalam bentuk layanan yang cepat dan mudah
untuk diakses oleh pemustaka di Perpustakaan IAIN Kudus dalam memenuhi kebutuhan informasi atau
referensi tugas perkuliahan maupun tugas akhir mahasiswa walaupun melalui komunikasi yang terbatas
karena hanya dilaksanakan secara daring melalui aplikasi telegram.
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Evaluasi berkala yang dilakukan oleh pengelola Perpustakaan IAIN Kudus diharapkan mampu
menjadikan layanan Sapa Pustakawan Online sebagai salah satu layanan unggulan yang dimiliki oleh
Perpustakaan IAIN Kudus dalam mengambil peran perpustakaan sebagai sarana penunjang kegiatan
perkuliahan di IAIN Kudus.

DAFTAR PUSTAKA

Abid, N. (2017). Peluang dan Tantangan Pelayanan Perpustakaan Berbasis Media Sosial: Perspektif Pustakawan STAIN
Kudus. LIBRARIA: Jurnal Perpustakaan, 5(1), 47–68. https://doi.org/10.21043/libraria.v5i1.2343

Bopp, R. E., & Smith, L. C. (Eds.). (2011). Reference and information services: An introduction (4th ed). Santa Barbara,
California: Libraries Unlimited.

Buwana, R. W. (2021). Analisis penerapan layanan Sapa Pustakawan di Perpustakaan IAIN Kudus. Berkala Ilmu Perpustakaan
Dan Informasi, 17(1), 56–71. https://doi.org/10.22146/bip.v17i1.1239

Cassell, K. A., & Hiremath, U. (2006). Reference and information services in the 21st century: An introduction. London:
Facet.

Hybels, S., & Weaver, R. L. (2015). Communicating effectively (Eleventh edition). New York: McGraw-Hill Education.

Imam, G. (2015). Metode Penelitian Kualitatif: Teori & praktek. Jakarta: Bumi Aksara.

Istiana, P. (2014). Layanan Perpustakaan. Yogyakarta: Ombak.

Kubek, M. (2020). Library Services. In M. Kubek (Ed.), Concepts and Methods for a Librarian of the Web (pp. 7–14). Cham:
Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-23136-1_2

Lasa HS. (2009). Kamus Kepustakawanan Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Book.

Maisonah, M. (2020). Auto Whatsapp Sebagai Alternatif Layanan Perpustakaan pada Masa Pandemi Covid-19 di IAIN
Curup. Tik Ilmeu/ : Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi, 4(2), 195–210. https://doi.org/10.29240/tik.v4i2.1988

Nurislaminingsih, R., Rachmawati, T. S., & Winoto, Y. (2020). Pustakawan Referensi Sebagai Knowledge Worker. Anuva:
Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi, 4(2), 169-182–182. https://doi.org/10.14710/anuva.4.2.169-182

Rahayu, L. (2019). Layanan Perpustakaan. Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka.

Rahmah, E. (2018). Akses dan Layanan Perpustakaan: Teori dan aplikasi. Jakarta: Kencana.

Rahmawati, N. A. (2020). Urgensi Kelas Literasi Informasi Bagi Mahasiswa Di Perpustakaan Universitas Ahmad Dahlan
Yogyakarta. UNILIB/ : Jurnal Perpustakaan, 10(1), 51-56–56.

Rahmayanty, N. (2013). Manajemen Pelayanan Prima. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Reitz, J. M. (2014). Online Dictionary for Library and Information Science. Retrieved January 20, 2021, from https://products.abc-
clio.com/ODLIS/odlis_about.aspx

Soyomukti, N. (2016). Pengantar Ilmu Komunikasi. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.

Sutarno NS. (2018). Manajemen Perpustakaan: Suatu pendekatan praktik. Jakarta: Sagung Seto.

Suwarno, W. (2016). Library Life Style: Trend dan ide kepustakawanan. Yogyakarta: Ladang Kata.


