STRATEGI PENELUSURAN LITERATUR BAGI SIVITAS AKADEMIKA UNS
Oleh : Bambang Hermanto ( Pustakawan Madya UNS ) 1
Perpustakaan perguruan tinggi sebagai unit pelaksana teknis yang membantu perguruan
tinggi dalam melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan
pengabdian pada masyarakat. Untuk melaksanakan peran perpustakaan dengan cara memilih,
menghimpun, mengolah, merawat dan melayangkan sumber informasi kepada lembaga induknya
pada khususnya dan masyarakat akademis pada umumnya. 2
Bagi sivitas akademika yang akan membuat karya ilmiah, menambah pengetahuan,
mengerjakan tugas kuliah, memperlancar proses pembelajaran dan mencari ide dapat
memanfaatkan bahan referensi di pepustakaan.

Agar dapat menemukan bahan referensi

diperlukan dibutuhkan sebuah kegiatan berupa penelusuran literatur.
Sebagian besar perpustakaan sudah menggunakan sistem komputerisasi. Dengan sistem
komputerisasi akan mempermudah pemakai perpustakaan untuk melakukan penelusuran
informasi melalui dasisdata yang telah dibangun perpustakaan.

Hasil temu kembali dalam

penelusuran literatur menurut Abdul Rahman Saleh 3 dapat disimpan dalam flasdish atau dicatat
atau diprint out.
Agar koleksi dapat ditemukan kembali maka diperlukan strategi dan pengetahuan dalam
kegiatan penelusuran literatur. Menurut Abdul Rahman Saleh 4 bahwa strategi dan tingkat
pengetahuan dalam melakukan penelusuran akan mempengaruhi hasil dalam temu kembali
informasi. Selain itu waktu yang dibutuhkan juga tergantung dari tingkat kesulitan dan
kompleksitas dari persoalan yang dicari. Menurut Sri Hartinah

5

bahwa proses dalam

penelusuran litertur meliputi pencarian, menyeleksi dan memilih informasi yang diperlukan dari
sekian banyak informasi yang diterbitkan.
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UPT Perpustakaan UNS telah menerapkan otomasi perpustakaan dan digital library
untuk pengelolaan perpustakaan, layanan sirkulasi, desimilasi informasi dan temu kembali
informasi atau OPAC. Otomasi perpustakaan berisikan data-data koleksi tercetak seperti buku,
jurnal, Disertasi, tesis, skripsi, tugas akhir, hasil penelitian dosen. Sedangkan digital library
berisikan karya-karya dari sivitas akademika UNS, seperti disertasi, tesis, skripsi, tugas akhir,
hasil penelitian dosen dan sebagainya.
Manfaat Penelusuran
Seseorang melakukan penelusuran tentu mempunyai alasan yang mendasar. Bagi sivitas
akademika dapat digunakan dalam memperlancar proses pembelajaran, seperti mengerjakan
tugas, mencari ide, menambah wawasan dan pengetahuan dibidang yang didalami. Sedangkan
menurut Sri Hartinah 6 bahwa kegunaan penelusuran literatur adalah
1. Menemukan masalah untuk mendapatkan ide yang menarik dan bermanfaat
2. Membandingkan karya terdahulu sebagai pendukung bahan penulisan
3. Membantu memilih desain atau metodologi penelitian
4. Membantu menghindari kesalahan penelitian terdahulu
Strategi Penelusuran
Supaya hasil penelusuran sesuai dengan kebutuhan pemustaka diperlukan strategi
penelusuran. Ada beberapa strategi yang bisa digunakan untuk melakukan penelusuran literatur
adalah 7
1. Tentukan kata kunci / keyword yang spesifik
2. Menggunakan sarana penelusuran yang tersedia
a. Secara manual dengan menggunakan katalog manual
b. Secara online melalui katalog online
3. Menggunakan operator boolean (or, and, not)
Agar hasil penelusuran tidak melebar dan sekaligus untuk menyempitkan dengan
menggunakan operator boolean (OR, AND , NOT). Operator OR untuk melebarkan
jumlah hasil penelusuran,
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Operator AND untuk menghasilkan judul-judul yang hanya

mengandung kedua kata kunci tertentu, misalnya manajemen dan surakarta. Operator
NOT digunakan untuk mempersempit hasil penelusuran.
Adapun tujuan melakukan strategi penelusuran menurut Abdul Rahman Shaleh 8 bahwa
adalah
1. Memperoleh jumlah temuan yang relevan
2. Menghindari judul-judul yang tidak relevan
3. Menghindari jumlah temuan yang terlalu besar
4. Menghindari jumlah temuan yang terlalu kecil atau kosong

Penelusuran melalui katalog manual
Menurut Sri Hartinah 9 bahwa dalam penelusuran mengunakan katalog perpustakaan
difokuskan untuk menemukan kode atau angka klasifikasi yang akan menuntun pemustaka ke
dalam sumber informasi atau koleksi dan jajaran koleksi perpustakaan. Dalam melakukan
penelusuran melalui 3 entri penting yaitu berdasarkan judul, pengarang, dan subyek.
Alur penelusuran informasi melalui katalog
Cari informasi apa?

Media Lain?

Cara lain
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Artikel/Majalah/Surat
Kabar

Buku

Yang diingat Apa?

Cara melalui indeks /
Abstrak

Pengarang

Judul

Subyek

Katalag
Pengarang

Katalag
Judul

Katalag
Subyek
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Catat nomor klasifikasi

Cari di rak

Penelusuran melalui katalog lokal / OPAC
Dalam penelusuran informasi mengenai keberadaan koleksi

di UPT Perpustakaan

menggunakan program yang dirancang sendiri hasil kerjasama dengan Puskom dengan nama
UNSLA. Program UNSLA dilengkapi dengan OPAC yang digunakan untuk penelusuran
literatur. Untuk melakukan penelusuran dapat melalui judul, pengarang, subyek dan topik.
Adapun cara melakukan penelusuran sebagai berikut :
1.

Buka mozilla

2.

Ketikan UNSLA

3.

Masukkan kata pencarian, bisa melalui judul, pengarang, subyek atau topik. Misalnya
melalui judul dengan kata “pertanian”

4. Hasil penelusuran

5. Untuk melihat jumlah buku, keberadaan buku dengan cara klik salah satu data koleksi
yang sesuai maka akan muncul detail data buku tersebut

6. Catat nomor klas untuk melakukan pencarian ke rak buku
Penataan buku di rak disusun menurut nomor dari nomor kecil (000) sebelah kiri
berjalan ke sebelah kanan tempat nomor besar. Jika satu deret rak penuh maka nomor
akan bergerak ke rak berikutnya dengan pola yang sama sampai nomor terbesar yaitu
999
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. Nomor ini mengacu pada bidang ilmu sesuai dengan standar internasional

DDC yaitu:
000 kelompok ilmu komputer, informasi dan karya umum
100 kelompok filsafat dan psikologi
200 kelompok agama
300 kelompok ilmu-ilmu sosial
400 kelompok bahasa (belakangan dipindah ke 800)
500 kelompok ilmu-ilmu murni (sains)
600 kelompok Teknologi (ilmu-ilmu terapan)
700 kelompok kesenian dan rekreasi
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800 kelompok kesusastraan
900 kelompok sejarah dan geografi

Penelusuran melalui katalog online Perpustakaan UNS
Koleksi yang berada dalam database katalog online adalah data koleksi dari
perpustakaan pusat, perpustakaan fakultas dan perpustakaan pasca sarjana. Adapun cara
melakukan penenelusuran adalah sebagai berikut :
1. Buka mozilla
2. Ketikan pustaka.uns.ac.id
3. Klik tautan katalog online

4. Masukkan kata pencarian, bisa melalui judul, pengarang, dan subyek. Misalnya melalui
judul dengan kata yang mengandung“sejarah indonesia”

5. Hasil penelusuran

6. Untuk melihat jumlah buku, keberadaan buku dengan cara klik salah satu data koleksi
yang sesuai maka akan muncul detail data buku tersebut

7. Catat nomor klas dan lokasi perpustakaan kemudiaan lakukan pencarian ke rak buku

Penelusuran melalui Digital library
Koleksi yang ada dalam digital library adalah hasil karya ilmiah sivitas akademika UNS
seperti disertasi, tesis, skripsi, tugas akhir, makalah, artikel dan pengukuhan guru besar. Jumlah
koleksi yang sudah ke upload di digital library ada 40774 judul 11. Agar bisa melihat dan
membaca fultextnya maka pemustaka diharuskan mendaftar terlebih dahulu menjadi member.
Cara mendaftar jadi member seperti halnya cara membuat email di google atau yaohoo. Adapun
cara melakukan penelusuran sebagai berikut :
1. Buka mozilla
2. Ketikkan pustaka.uns.ac.id
3. Klik tautan digital library
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4. Lakukan penelusuran dengan menuliskan kata kunci judul, penulis dan subyek
misalnya memasukkan kata kunci judul “manajemen”

5. Hasil penelusuran

6. Klik judul koleksi yang sesuai yang dibutuhkan untuk mengetahui detail dokumen

7. Untuk membuka fultexnya harus menjadi member dahulu

8. Lakukan penelusuran dengan operator boolean dengan klik di Advanced Search.
Maka akan muncul menu sbb:

9. Misalnya dengan mengetikan manajemen or surakarta

10. Hasil penelusuran

Penelusuran melalui internet ke perpustakaan lain
Selengkap apapun sebuah perpustakaan tidak bisa memenuhi semua kebutuhan informasi
yang dibutuhkan oleh pemustaka. Untuk mengatasi hal ini maka UPT Perpustakaan UNS
menjalin kerjasama dengan perpustakaan perguruan tinggi lain yang bergabung dalam FKP2TN.
Bagi sivitas akademika yang akan berkunjung atau membaca koleksi diperpustakaan lain dapat
terlebih dahulu menjadi anggota kartu sakti dibagian Tata Usaha UPT Perpustakaan UNS.
Adapun cara melakukan penelusuran literatur di perpustakaan lain adalah
1.

Buka mozilla

2.

Ketikkan www. google.com

3.

Ketikkan nama perpustakaan yang akan ditelusuri keberadaan koleksinya, misalnya
Perpustakaan UGM 12

dengan alamat :

http://opac.lib.ugm.ac.id/index.php?mod=book

_detail&sub=BookDetail&act=view&typ=htmlext&obyek_id=1&buku_id=319218

4. Kemudian catat call number, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit dan lokasi
buku.
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