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Abstract  

Libraries can utilize the internet media as tool the library to promote the library. 

Library as a source of information is expected to maintain a library user to not get bored and 

switch to other sources of information to get the information they need. This research aim to 

know the promotion effectiveness that used by libraries of Airlangga University which used 

internet. This research using quantitatif descriptive method and taking sample by purposive 

sampling based on specific criteria. The result that have done by researcher using effectiveness 

theory, including goal, process promotion, and post-implementation of promotion. The result 

show that promotion effectiveness that used by universitas airlangga including in intermediate 

effectiveness in libraries promotion and have score 2,9%. In promotion goal have score 2,9% 

including in intermediate effectiveness on goal indicator by using internet. Process promotion 

have score 2,8% including in intermediate effectiveness on libraries process promotion by using 

internet, post implementation have score 2,9% including in intermediate effectiveness on 

libraries post-implementation promotion by using internet.  

 

Abstrak 

Perpustakaan dapat memanfaatkan media internet sebagai sarana perpustakaan untuk 

mempromosikan perpustakaan. Perpustakaan sebagai sumber informasi diharapkan dapat 

mempertahankan pengguna perpustakaan agar tidak bosan dan berpindah kepada sumber 

informasi lain untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui efektivitas promosi yang dilakukan oleh perpustakaan Universitas Airlangga 

dengan menggunakan media internet. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kuatitatif deskriptif, pengambilan sampel menggunakan purposive sampling yaitu dengan 

penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Hasil penelitian dilakukan oleh peneliti 

dengan menggunakan teori efektivitas yang terdiri dari tujuan, proses penyelenggaraan dan 

pasca penyelenggaraan promosi yang telah dilakukan. Hasil dari penelitian ini menyatakan 

bahwa efektivitas promosi yang dilakukan oleh perpustakaan Universitas Airlangga termasuk 

dalam tingkat efektivitas menengah mengenai promosi perpustakaan Universitas Airlangga 

dengan menggunakan media internet pada kategori 2,9%. Pada bagian tujuan promosi rata – 

rata skor mencapai 2,9% termasuk dalam kategori efektivitas menengah pada indikator tujuan 

promosi perpustakaan dengan menggunakan media internet, proses penyelenggaraan promosi 

mencapai 2,8% termasuk dalam kategori efektivitas menengah pada indikator proses 

penyelenggaraan promosi perpustakaan dengan menggunakan media internet dan pada bagian 

pasca penyelenggaraan mencapai 2,9 % termasuk dalam kategori efektivitas menengah pada 

indikator pasca penyelenggaraan promosi perpustakaan dengan menggunakan media internet. 
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1. PENDAHULUAN  

Promosi perpustakaan yang dilakukan oleh perpustakaan perguruan tinggi dengan 

menggunakan media internet adalah untuk meningkatkan pengunjung pada suatu perpustakaan, 

meningkatkan koleksi – koleksi yang dipinjam serta meningkatkan pemanfaatan fasilitas – 

fasilitas yang ada di perpustakaan. Dengan media internet, informasi yang ada pada promosi 

akan lebih cepat tersampaikan kepada pengguna perpustakaan. Hadirnya media internet 

membuat informasi menyebar dengan cepat. Beberapa data menyebutkan terdapat peningkatan 

pada pengguna media internet. Dalam data Kementerian Komunikasi dan Informatika 

(KemenkoInfo RI. 2010) pengguna internet mencapai 45 juta orang. Lembaga riset pasar e – 

marketer juga menambahkan bahwa populasi netter Tanah air mencapai 83,7 juta orang pada 

tahun 2014. Pada tahun 2017, eMarketer memperkirakan netter Indonesia bakal mencapai 112 

juta orang. Sutarno NS (2006) mengungkapkan bahwa pasar atau market dari perpustakaan 

adalah semua warga masyarakat dan pengunjung perpustakaan. Jenis perpustakaan meliputi 

perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah ataupun perpustakaan 

perguruan tinggi. Tiap-tiap jenis perpustakaan mempunyai kelompok pemakai yang berbeda, 

namun para pemakai atau pengguna diseluruh jenis perpustakaan menghendaki hal yang sama 

yaitu memperoleh layanan yang sama–sama baik, cepat, tepat adil dan memuaskan. Oleh karena 

itu, perpustakaan harus dapat membina pengguna atau pengunjung perpustakaan dengan sebaik-

baiknya. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga dan mempertahankan ataupun meningkatkan 

agar para pengguna (user) atau konsumen perpustakaan, sehingga tidak bosan dan berpindah 

kepada sumber informasi yang lain untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. 

Perpustakaan sebagai lembaga yang menyimpan koleksi bahan pustaka untuk 

digunakan sepenuhnya bagi kepentingan pengguna perpustakaan dalam pemenuhan kebutuhan 

informasi penggunanya. Karena sebagus dan selengkap apapun koleksi suatu perpustakaan, 

secanggih apapun sistem yang digunakan perpustakaan, apabila tidak ada yang berkunjung ke 

perpustakaan maka perpustakaan tersebut tidak akan berjalan. Dengan mempromosikan 

perpustakaan maka terjadilah proses pendekatan informasi kepada pengguna. Pengguna menjadi 

tahu berbagai fasilitas dan layanan apa saja yang tersedia, sedangkan yang belum tahu atau yang 

sudah tahu tapi belum pernah memanfaatkan jasa layanan akan mengenal dan kemudian tertarik 

untuk datang dan memanfaatkan perpustakaan.Promosi perpustakaan melalui media internet 

dapat dilakukan dengan cara membuat website perpustakaan yang semenarik mungkin dan 

berisi informasi-informasi yang up to date tidak hanya dengan website saja, perpustakaan juga 

dapat membuat akun media social seperti facebook, twitter, ataupun bahkan membuat Instagram 

untuk mempromosikan perpustakaan. Pentingnya promosi bagi suatu perpustakaan dikarenakan 

saat ini semakin banyak pusat informasi komersil bermunculan. Kemunculan lembaga - 

lembaga tersebut dapat menjadi saingan bagi perpustakaan sebagai penyedia informasi. Selain 

itu media seperti televisi, majalah, surat kabar, dan bahkan internet semakin ramai. Semua itu 

dapat mempengaruhi masyarakat untuk tidak menggunakan perpustakaan.  

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas promosi perpustakaan  

Universitas Airlangga yang dilakukan dengan menggunakan media internet. Topik tersebut 

dipilih oleh peneliti karena dimana sekarang ini media internet sudah bukan menjadi hal yang 

tabu bagi masyarakat. Perpustakaan Universitas Airlangga sudah melakukan promosi 

perpustakaan melalui media internet. Perpustakaan Universitas Airlangga melakukan promosi 

perpustakaan dengan menggunakan akun media sosial yaitu facebook dan twitter serta website 

perpustakaan. Dalam hal ini perpustakaan dapat memanfaatkan media internet tersebut untuk 

menyebarluaskan informasi – informasi terbaru yang dimiliki oleh perpustakaan Universitas 

Airlangga Surabaya. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Tyas Eka Damayanti yang 

menyebutkan bahwa twitter milik perpustakaan Universitas Airlangga selain digunakan untuk 

sharing informasi juga digunakan sebagai media promosi perpustakaan. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui efektivitas promosi perpustakaan Universitas Airlangga dengan 

menggunakan media internet. 



Efektivitas sebagai konsep yang sangat penting dalam organisasi karena menjadi ukuran 

keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Westra dalam Rahardjo (2001) 

mengemukakan pengertian efektivitas merupakan suatu keadaan yang mengandung pengertian 

mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kata Efektif diartikan sebagai 

terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan yang dilakukan. 

Setiap pekerjaan yang efisien yang tentu juga berarti efektif, karena dilihat dari segi tujuan, hasil 

atau akibat yang dikehendaki dengan perbuatan itu telah tercapai bahkan secara maksimal (mutu 

dan jumlahnya), sebalikanya dilihat dari segi usaha, maka efek yang diharapkan juga telah 

tercapai. Setiap pekerjaan yang efektif belum tentu efisien, karena hasil dapat tercapai tetapi 

mungkin dengan penghamburan pikiran, tenaga, waktu, uang atau benda.  

Menurut Westra (1980) berdasarkan pendekatan tujuan, kefektivan merupakan suatu 

keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan dari suatu kegiatan dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain keefektivan adalah perbandingan antara 

hasil yang terlaksana secara nyata dengan hasil yang direncanakan. Menurut Martani dan Lubis 

(1987) pengukuran efektivitas bukanlah hal yang sederhana mengingat perbedaan tujuan masing 

– masing organisasi dan keragaman tujuan organisasi itu sendiri : 

 Tujuan  

Segala sesuatu yang telah ditentukan sebelumnya dalam jangka waktu dan juga sejauh mana 

dapat mempertahankan keberhasilannya. 

 Proses atau penyelenggaraan  

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam 

proses penyelenggaraan ini kegiatan – kegiatan yang berhubungan dengan cara – cara untuk 

melaksanakan suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.  

 Pasca atau dampak penyelenggaraan  

Hasil yang telah dicapai dalam suatu kegiatan, aktivitas atau program dibandingkan dengan 

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dampak dari output kegiatan, aktivitas dan 

program tersebut terhadap masyarakat dapat disebut dengan outcome. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini menggunakan pusposive sampling. Teknik pengambilan sampel ini 

digunakan karena penentuan sampel didasarkan pada pertimbangan tertentu yaitu pengguna 

perpustakaan yang pernah mengetahui dan melihat serta membaca informasi yang ada dalam 

promosi perpustakaan baik menggunakan media internet ataupun dengan media sosial milik 

perpustakaan yaitu melalui akun twitter dan akun facebook. Dalam penelitian ini jumlah 

populasi sangatlah banyak dan tiap bulannya memiliki jumlah yang tidak pasti. Dengan begitu 

penentuan jumlah sampel dilakukan seperti pendapat Malhora (2002:351) dalam Prdani (2008) 

dalam Sinduwijaya (2009) yang mengatakan bahwa : 

 
“..that the sample could be large enough so that when it is devided in group will have a 

minimum sample size of 100 or more..”  

 

Dengan begitu jumlah sampel dalam penelitian ini adalah seratus responden. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan : (1) observasi merupakan data penelitian 

yang didapatkan dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti menggunakan panca indera ; (2) 

kuesioner dirancang untuk merekam data tentang keadaan yang dialami oleh responden, peneliti 

juga melakukan wawancara untuk mempertajam jawaban responden ; (3) studi pustaka 

dilakukan untuk menambah pengetahuan peneliti. 

 

 

 

 

 

 



2. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Efektivitas promosi adalah seberapa baik kegiatan promosi yang telah dilakukan oleh 

suatu organisasi, sejauh mana menghasilkan keluaran yang sesuai dengan tujuan yang hendak 

dicapai oleh organisasi tersebut. Dalam hal ini dalam menggali informasi dari responden 

peneliti membuat 3 poin dalam efektivitas promosi yaitu tujuan promosi perpustakaan yang 

dilakukan oleh perpustakaan Universitas Airlangga dengan menggunakan media internet, proses 

penyelenggaraan promosi perpustakaan yang dilakukan oleh perpustakaan Universitas 

Airlangga dengan menggunakan media internet, pasca atau dampak penyelenggaraan setelah 

dilakukan promosi perpustakaan yang dilakukan di perpustakaan Universitas Airlangga dengan 

menggunakan media internet.  

Tujuan Promosi Perpustakaan 

Pada indikator ini yaitu mengenai tujuan promosi perpustakaan dari segi pengguna. 

Sebelumnya peneliti akan menjelaskan mengenai tujuan promosi perpustakaan. Keefektivan 

dapat dilihat dari 2 pendekatan salah satunya dengan adalah tujuan. Menurut Westra (1980) 

berdasarkan pendekatan tujuan, keefektivan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan 

tingkat keberhasilan dari suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya. Dengan istilah lain keefektivan merupakan perbandingan antara hasil yang 

terlaksana dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan promosi adalah segala sesuatu yang 

telah ditentukan sebelumnya dalam jangka waktu dan juga sejauh mana dapat mempertahankan 

keberhasilannya. Menurut Mustafa (1996) tujuan akhir dari promosi perpustakaan adalah 

meningkatkan pemanfaatan perpustakaan. Jika kemampuan perpustakaan telah diketahui 

masyarakat pengguna dan produk, layanan serta fasilitas yang ada di perpustakaan telah 

dimanfaatkan, perpustakaan memperoleh dukungan yang tinggi dari pengguna. Dukungan 

pengguna merupakan tolak ukur keberhasilan perpustakaan. Sebuah perpustakaan haruslah 

berinteraksi dengan pengguna agar sebuah organisasi tersebut dapat mengidentifikasi apa saja 

kebutuhan yang dibutuhkan oleh pengguna perpustakaan. Sehingga sebuah organisasi 

perpustakaan dapat dikatakan sebagai pusat atau penyedia informasi terbaru dan kepentingan 

potensi yaitu perpustakaan sebuah sumber yang memiliki kemampuan dan kualitas dalam 

memberikan jasa berupa produk informasi dan keinginan pengguna perpustakaan. Sebuah 

perpustakaan berinteraksi dengan pengguna agar sebuah organisasi tersebut dapat 

mengidentifikasi apa saja kebutuhan yang dibutuhkan oleh pengguna perpustakaan. Sehingga 

sebuah organisasi perpustakaan dapat dikatakan sebagai pusat atau penyedia informasi terbaru 

dan kepentingan potensi yaitu perpustakaan sebuah sumber yang memiliki kemampuan dan 

kualitas dalam memberikan jasa berupa produk informasi dan keinginan pengguna 

perpustakaan. 

Seperti pada tabel 3.21 (halaman III.21) mengenai informasi yang ada di akun facebook 

milik perpustakaan Universitas Airlangga sangat informatif dan mudah dipahami dengan hasil 

40 responden dengan prosentase 40 % memilih jawaban kurang setuju dengan pernyataan yang 

menyatakan bahwa informasi yang ada di akun facebook perpustakaan Universitas Airlangga 

sangat informatif dan mudah dipahami. Pada tabel selanjutnya yaitu tabel 3.22 (halaman III.22) 

mengenai informasi yang ada di akun twitter milik perpustakaan Auniversitas Airlangga sangat 

informatif dan mudah dipahami sebanyak 43 responden dengan prosentase sebesar 43 % 

memilih pilihan kurang setuju dengan pernyataan yang mengatakan bahwa informasi yang ada 

di akun twitter milik perpustakaan Universitas Airlangga sangat informatif dan mudah 

dipahami. Sedangkan pada tabel 3.23 (halaman III.23) mengenai informasi yang ada di website 

milik perpustakaan Universitas Airlangga sangat informatif dan mudah dipahami sebanyak 39 

responden tidak setuju dengan pernyataan yang menyatakan bahwa informasi yang ada di 

website milik perpustakaan Universitas Airlangga sangat informatif dan mudah dipahami. Hal 

tersebut karena ketika responden membuka website milik perpustakaan Universitas Airlangga, 

mereka tidak menemukan informasi yang baru yang dibutuhkan oleh pengguna perpustakaan 



Universitas Airlangga. Pada indikator tujuan promosi ini didapatkan hasil melalui kuesioner 

yang telah disebar menghasilkan data sebesar 2,8 dan masuk dalam kategori sedang atau masuk 

dalam kategori tingkat efektivitas menengah promosi perpustakaan yang dilakukan oleh 

Perpustakaan Universitas Airlangga Surabaya dengan menggunakan media internet. 

Proses Penyelenggaraan Promosi 

Proses atau penyelenggaraan promosi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam kegiatan ini sangat berpengaruh 

pada efektivitas promosi. Karena proses dari kegiatan promosi yang menentukan promosi 

tersebut efektif atau tidak. Dalam penyelenggaraan promosi ini diperlukan beberapa informasi, 

diantaranya mengenai ketersediaan media dan infrastruktur, kemampuan staff bagian promosi, 

jangkauan media, karakter khalayak sasaran promosi, pengenalan atau kebiasaan khalayak 

menggunakan media, dan detail pesan atau informasi yang akan digunakan dalam promosi. 

Dalam proses promosi ini, kegiatan yang dilakukan harus mampu menarik perhatian khalayak, 

meningkatkan minat dan ketertarikan pada produk atau jasa yang dipromosikan, menciptakan 

hasrat untuk mengikuti ajakan promosi, mendorong khalayak untuk memutuskan akan 

menggunakan produk atau jasa, dan akhirnya menggunakan semua produk dan layanan yang 

dipromosikan dan membuat perbedaan dari kondisi sebelumnya, yakni sebelumnya belum 

tertarik untuk datang ke perpustakaan Universitas Airlangga setelah mengetahui dan membaca 

informasi yang ada pada media internet yang digunakan oleh perpustakaan Universitas 

Airlangga melalui akun Facebook, akun Twitter ataupun website milik peprustakaan Universitas 

Airlangga.  

Dalam kegiatan promosi ini yang akan dibahas yaitu mengenai kejelasan informasi 

yang ada pada alat promosi yakni dengan menggunakan media sosial yaitu facebook dan twitter 

serta website perpustakaan Universitas Airlangga, petugas yang bertugas memposting informasi 

yang ada di akun facebook, akun twitter dan website milik perpustakaan Universitas Airlangga 

yang meliputi tanya jawab, kekreatifan petugas dalam memposting informasi pada alat promosi 

yakni dengan menggunakan media sosial yaitu facebook dan twitter serta website perpustakaan 

Universitas Airlangga. Dalam penyelenggaraan kegiatan promosi yang berperan disini adalah 

petugas yang bertugas sebagai petugas yang melakukan atau menyebarkan informasi mengenai 

perpustakaan di setiap akun media sosial yaitu akun facebook dan akun twitter ataupun di 

website milik perpustakaan Universitas Airlangga. Seperti pada tabel 3.24 (halaman III.24) 

mengenai tanya jawab dengan petugas pada akun facebook milik perpustakaan Universitas 

Airlangga bahwa sebanyak 59 % atau 59 responden kurang setuju dengan pernyataan mengenai 

tanya jawab pada akun facebook milik perpustakaan Universitas Airlangga. Pada tabel 3.25 

(halaman III.25) bahwa sebesar 59 % atau sebanyak 59 responden memilih pilihan jawaban 

kurang setuju dengan pernyataan mengenai tanya jawab dengan petugas di akun twitter milik 

perpustakaan Universitas Airlangga. Pada tabel 3.26 (halaman III.26) bahwa sebanyak 53 

responden dengan prosentase 53 % tidak setuju dengan pernyataan tentang tanya jawab di 

website milik perpustakaan Universitas Airlangga.   

Dari data yang dihasilkan dari penyebaran kuesioner dan sudah diolah oleh peneliti 

pada indikator proses atau penyelenggaraan promosi didapatkan hasil yaitu sebesar 2,8 % dan 

masuk dalam kategori sedang atau termasuk dalam tingkat efektivitas menengah mengenai 

promosi perpustakaan Universitas Airlangga dengan menggunakan media internet.  

 

Pasca Penyelenggaraan Promosi 

Pada indikator yang terakhir ini yaitu mengenai pasca atau dampak dari 

penyelenggaraan promosi. Sebelumnya peneliti akan menjelaskan mengenai definisinya. Pasca 

atau dampak setelah dilakukan kegiatan promosi merupakan hasil yang telah dicapai dalam 

suatu kegiatan, aktivitas atau program dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya. Hasil akhir dari kegiatan ini sangat penting karena digunakan untuk menentukan 

keberhasilan suatu kegiatan promosi. Pada indikator ini terdapat beberapa pernyataan yang 



mewakili indikator ini untuk dijawab oleh pengguna perpustakaan yang dituangkan dalam 

kuesioner. Beberapa pernyataan tersebut meliputi tindakan pengguna setelah mengetahui 

informasi mengenai event yang akan diselenggarakan di perpustakaan Universitas Airlangga, 

bahan koleksi baru yang terdapat di perpustakaan Universitas Airlangga. Dari hasil yang telah 

didapat melalui kuesioner yang disebar kepada pengguna perpustakaan Universitas Airlangga 

dan data yang sudah diolah oleh peneliti. Pada indikator ini yaitu pasca penyelenggaraan 

kegiatan promosi didapatkan hasil yaitu sebesar 2,9 dan masuk dalam kategori sedang atau 

termasuk dalam tingkat efektivitas promosi menengah mengenai promosi perpustakaan 

Universitas Airlangga dengan menggunakan media promosi.  

3. KESIMPULAN  

Dari keseluruhan hasil rumusan masalah yang telah dilakukan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Efektivitas dilihat dari tujuan dari kegiatan promosi yang dilakukan oleh perpustakaan 

Universitas Airlangga menunjukkan hasil yaitu sebesar 2,9 masuk dalam kategori 

tingkat efektivitas menengah. Hal tersebut disebabkan karena pengguna perpustakaan 

apabila mencari informasi yang diinginkan tidak langsung membuka akun sosial media 

milik perpustakaan, seperti akun Facebook, akun Twitter atau bahkan membuka 

Website perpustakaan. Pengguna langsung datang ke perpustakaan apabila ingin 

mencari suatu informasi yang berhubungan dengan perpustakaan Universitas Airlangga 

Surabaya.  

2. Efektivitas dilihat dari proses penyelenggaraan kegiatan promosi yang telah dilakukan 

oleh perpustakaan didapatkan hasil yaitu sebesar 2,8 masuk dalam kategori efektivitas 

menengah. Karena pada proses atau penyelenggaraan promosi yang dilakukan oleh 

perpustakaan Universitas Airlangga, pengguna menyatakan bahwa petugas kurang puas 

terhadap proses tanya jawab yang ada di akun Facebook, akun Twitter dan Website. Hal 

tersebut bsa terjadi karena pengguna merasa bahwa jawaban yang diberikan petugas 

pada saat menjawab pertanyaan dari pengguna kurang memberikan informasi lebih 

kepada pengguna. Kejelasan informasi yang tersedia pada akun Facebook, akun Twitter 

dan Website yang digunakan perpustakaan Universitas Airlangga kurang jelas. Hal itu 

membuat pengguna masih memerlukan informasi lebih tentang informasi yang 

diinginkan tersebut. 

3. Efektivitas dilihat dari indikator pasca atau dampak setelah dilakukan kegiatan promosi 

oleh perpustakaan Universitas Airlangga didapatkan hasil sebesar 2,9 masuk dalam 

kategori efektivitas menengah. Karena pengguna tidak begitu memperhatikan informasi 

yang telah disebarkan perpustakaan mengenai informasi terbaru, event – event yang 

akan diselenggarakan ataupun koleksi terbaru.  

Dari ketiga indikator diatas dapat diambil kesimpulan yaitu bahwa efektivitas promosi 

yang dilakukan oleh perpustakaan Universitas Airlangga melalui media internet masuk dalam 

kategori efektivitas menengah. 
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