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ABSTRAK 

 

Handiawan Angling Prayuda, S.IP (182000100038): Promosi dan Branding 

Berbasis Teori Interaksionisme Simbolik Pada Aplikan E-WOM di Perpustakaan 

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Tesis Program Studi Interdisciplinary Islamic 

Studies Konsentrasi Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Pascasarjana UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2020. 

Tesis ini membahas tentang promosi dan branding berbasis teori interaksionisme 

simbolik pada aplikan E-WOM (Electronic Word of Mouth) di Perpustakaan Dinas 

Pendidikan Kota Yogyakarta. Adapun tujuannya adalah untuk; (1) untuk 

mengetahui promosi berbasis teori interaksionisme simbolik pada aplikan E-WOM 

(Electronic Word of Mouth) dan kendala yang dihadapi di Perpustakaan Dinas 

Pendidikan Kota Yogyakarta. (2) untuk mengetahui upaya branding berbasis teori 

interaksionisme simbolik pada aplikan E-WOM (Electronic Word of Mouth) di 

Perpustakaan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kualitatif. Uji validitas data menggunakan uji kredibilitas, 

transferability, dependability, dan confirmability. Teknik analisis data yang 

digunakan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil 

daripada penelitian ini yakni; (1) promosi berbasis teori interaksionisme simbolik 

pada aplikan E-WOM (Electronic Word of Mouth) di Perpustakaan Dinas 

Pendidikan Kota Yogyakarta mulanya hanya menggunakan media konvensional 

seperti banner dan leaflet. Promosi yang selama ini sudah dilakukan adalah dalam 

hal penyampaian ajakan atau himbauan untuk memanfaatkan koleksi 

perpustakaan. Adapun promosi yang dilakukan perpustakaan di kelompokkan 

berdasarkan tujuan promosi sebagai berikut: (a) modifikasi Tingkah Laku 

Pengguna Perpustakaan; (b) menginformasikan Kegiatan Promosi Kepada 

Pengguna Perpustakaan; (c) memberikan Motivasi Kepada Pengguna 

Perpustakaan; (d) mengingatkan Promosi Secara Terus Menerus Kepada 

Pengguna Perpustakaan. (2) Adapun kendala yang dihadapi perpustakaan dalam 

promosi dan branding yakni kurangnya jumlah SDM yang mengelola 

perpustakaan dan dikerjakan secara serabutan berdampak pada kegiatan promosi 

dan branding kurang berjalan maksimal. Namun perpustakaan terus 

mengupayakan kegiatan tersebut tetap berjalan dengan cara bekerjasama dengan 

pihak internal yang dapat membantu serta pihak eksternal dalam hal ini dengan 

perpustakaan kota atau provinsi. (3) Upaya branding yang dilakukan 

Perpustakaan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta untuk memperoleh identitas atas 

brand yang dimiliki berdasarkan empat perspektif yakni sebagai berikut: (a) 

brand as Product; (b) brand as Organization; (c) brand as Person; (d) brand as 

Symbol. 

 

 

Kata Kunci: promosi, branding, E-WOM, interaksionisme simbolik 
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ABSTRACT 

Handiawan Angling Prayuda, S.IP (182000100038): Promotion and Branding 

Based on Symbolic Interactionism Theory in E-WOM Applications in Yogyakarta 

City Education Office Library. Thesis Interdisciplinary Islamic Studies Study 

Program Concentration of Library and Information Science, Postgraduate UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020. 

 

This thesis discusses the promotion and branding based on symbolic 

interactionism theory in the application of E-WOM (Electronic Word of Mouth) 

in the Yogyakarta City Education Office Library. The purpose is to; (1) to find out 

promotion based on symbolic interactionism theory on the application of E-WOM 

(Electronic Word of Mouth) and the obstacles faced in the Yogyakarta City 

Education Office Library. (2) to find out branding efforts based on symbolic 

interactionism theory in the application of E-WOM (Electronic Word of Mouth) 

in the Yogyakarta City Education Office Library. This study used qualitative 

research methods. Test the validity of the data using a test of credibility, 

transferability, dependability, and confirmability. Data analysis techniques are 

used through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The 

results of this study are; (1) promotion based on symbolic interactionism theory in 

the application of E-WOM (Electronic Word of Mouth) in the Yogyakarta City 

Education Office Library initially only using conventional media such as banners 

and leaflets. Promotion that has been done so far is in terms of the submission of 

invitations or appeals to utilize library collections. The promotions conducted by 

the library are grouped based on the purpose of promotion as follows: (a) 

modification of the Library User Behavior; (b) inform Promotion Activities to 

Library Users; (c) provide Motivation to Library Users; (d) remind the promotion 

of the library users continuously. (2) The obstacles faced by libraries in promotion 

and branding are the lack of human resources who manage libraries and do odd 

jobs which have an impact on promotion and branding activities that are not 

running optimally. But the library continues to strive for these activities to 

continue to run by working with internal parties who can help as well as external 

parties in this case with the city or provincial library. (3) Branding efforts made 

by the Yogyakarta City Education Office Library to obtain an identity for the 

brand owned based on four perspectives, namely as follows: (a) brand as Product; 

(b) brand as Organization; (c) brand as Person; (d) brand as Symbol.  

 

Keywords: promotion, branding, E-WOM (Electronic Word of Mouth), symbolic 

interactionism. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sebuah organisasi membutuhkan komunikasi untuk saling 

berdialektika antar individu atau divisi. Komunikasi terjadi karena adanya 

interaksi antara dua belah pihak dan di dalam proses komunikasi juga terjadi 

pertukaran simbol dimana bahasa menjadi suatu entitas yang merangkai satu 

hal dan diciptakan oleh organisasinya sendiri.1 Simbol tersebut dapat 

dimaknai sebagai media yang merepresentasikan perpustakaan dan digunakan 

seseorang untuk menceritakan tentang pikiran perasaannya kepada orang 

lain.2 Proses pertukaran simbol dalam dunia sosial dapat dipahami sebagai 

interaksi sosial tanpa sadar berdampak pada sebuah konstruksi sosial. Secara 

spesifik interaksi sosial disebut sebagai interaksionisme.3  

Proses identifikasi antar individu dalam sebuah organisasi dapat 

dipahami sebagai proses interaksi, proses tersebut dapat berupa interaksi 

simbolik dan non simbolik.4 Interaksi simbolik dilakukan untuk merespon 

atau memberikan tanggapan individu, sedangkan interaksi non simbolik 

merupakan tindakan yang terjadi atas dasar spontanitas individu dalam proses 

                                                           
1 Windfried Noth, Handbook of Semiotics (Indiana: Indianan University Press, 1995), 

119. 
2 Umiarso Elbadiansyah, Interaksionisme Simbolik dari Era Klasik Hingga Modern 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 187. 
3 Laksmi, Interaksi Interpretasi dan Makna (Bandung: Karya Putra Darwati, 2012), 2. 
4 Umiarso dan Elbadiansyah, Interaksionisme Simbolik: Dari era klasik hingga modern 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 264. 
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interaksi.5 Wacana dalam dunia sosial tentang interaksi begitu menarik untuk 

dikaji, terlebih apabila diserap dalam dunia perpustakaan khususnya untuk 

mengkaji tentang promosi perpustakaan dan branding perpustakaan dilihat 

dari sudut pandang sosial. 

Perspektif interaksi simbolik menurut Herbert Blumer dapat dimaknai 

sebagai sebuah interaksi yang dilakukan baik individu atau kelompok untuk 

merespon serta memberikan tanggapan dalam bentuk tindakan.6 Realitas 

dalam dunia nyata dapat digambarkan dalam berbagai kegiatan promosi 

perpustakaan. Bagaimana perpustakaan berupaya mempromosikan layanan-

layanan unggulan yang dimiliki untuk menarik minat pengguna berkunjung 

sekaligus memanfaatkan apa saja layanan yang dimiliki perpustakaan. 

Melalui tindakan tersebut, proses interaksi sosial yang dibangun 

menampakkan kesengajaan yang secara sadar dilakukan oleh perpustakaan 

menggunakan bahasa sebagai simbol yang telah disepakati bersama.7 Adanya 

dukungan teknologi memungkinkan perpustakaan untuk mengetahui   

Salah satu upaya promosi perpustakaan adalah dengan melihat peta 

kebiasaan pengguna dan situasi di lapangan. Kecenderungan pengguna 

mengakses informasi di era kemajuan teknologi saat ini dengan melalui 

internet. Data APJII tahun 2018 menyatakan alasan masyarakat menggunakan 

internet adalah untuk media penyampaian pesan dengan jumlah persentase 

                                                           
5 Laksmi, Interaksi Interpretasi dan, 33. 
6 Herbert Blumer, Symbolic Interactionism: Perspective and Method (New Jersey: 

Prentice Hall, 1969), 2. 
7 Laksmi, Interaksi Interpretasi dan, 34. 
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24,7%.8 Data tersebut dapat digunakan sebagai salah satu upaya dalam 

menentukan strategi untuk melakukan promosi perpustakaan sesuai dengan 

tujuan yang hendak dicapai. 

 
Gambar 1. Persentase alasan penggunaan internet9 

Budaya dalam masyarakat dalam proses penyampaian pesan berawal 

interaksi sosial di lingkungan mereka. Lisan menjadi sebuah simbol bagi 

beberapa masyarakat yang menandakan suatu golongan tertentu sekaligus 

identitas mereka. Senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh Dance 

dan Larson (Samovar) komunikasi merupakan rangkaian proses yang dinamis 

dimana orang berusaha untuk saling berbagi tentang masalah yang mereka 

hadapi dengan menggunakan simbol yang telah disepakati bersama.10  

                                                           
8 APJII, “Laporan Survei Penetrasi dan Profil Pengguna Internet Indonesia Tahun 2018”, 

dalam https://apjii.or.id/content/read/39/410/Hasil-Survei-Penetrasi-dan-Perilaku-Pengguna-

Internet-Indonesia-2018, diakses tanggal 30 Oktober 2019 pukul 20.05. 
9 Ibid. 
10 Larry A. Samovar, Richard E. Porter dan R. McDaniel, Komunikasi Lintas Budaya 

Communication Between Cultures (Jakarta: Salemba, 2010), 43. 

https://apjii.or.id/content/read/39/410/Hasil-Survei-Penetrasi-dan-Perilaku-Pengguna-Internet-Indonesia-2018
https://apjii.or.id/content/read/39/410/Hasil-Survei-Penetrasi-dan-Perilaku-Pengguna-Internet-Indonesia-2018
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Pengguna akan menceritakan bagaimana experience mereka kepada 

pengguna lain berupa komentar atau foto terkait produk atau jasa yang sudah 

mereka gunakan dalam media sosial atau dikenal dengan istilah E-WOM 

(Electronic Word of Mouth). E-WOM (Electronic Word of Mouth) merupakan 

bentuk ungkapan dari konsumen baik dalam bentuk penilaian positif atau 

negatif yang nyata tentang suatu produk dan jasa yang diperoleh melalui 

media internet.11 Selain itu, penggunaan internet sebagai media promosi juga 

dapat digunakan sebagai ruang untuk menciptakan branding bagi 

perpustakaan itu sendiri. 

Di satu sisi jumlah perpustakaan di Indonesia per februari tahun 2020 

sebanyak 94.112 unit dengan peta sebaran perpustakaan terbanyak berada di 

sekolah serta sebaran perpustakaan terkecil terdapat di perguruan tinggi.12 

Jumlah tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat kedua terbanyak 

setelah India yang berada di posisi pertama jumlah perpustakaan yang 

dimiliki.13 Data tersebut merepresentasikan kondisi infrastruktur layanan 

yang dapat digunakan oleh masyarakat memang belum begitu memadai. 

Perpustakaan terus berupaya memperbaiki profesionalitasnya dalam melayani 

masyarakat memperoleh informasi yang mereka butuhkan sebagai bentuk 

kontribusi meningkatkan SDM yang berkualitas, mandiri, dan mampu 

                                                           
11 Hening-Thurau et al., “Electronic word of mouth via consumer-opinion platforms: 

What motivates consumers to articulate themselves on the internet?,” Journal of Interactive 

Marketing, Elsevier, Vol. 18, No. 1, (Winter 2004), 38–52. 
12 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, “Data Statistik Perpustakaan”, dalam 

https://data.perpusnas.go.id/, diakses tanggal 8 Februari 2020 pukul 22.15. 
13 Dani Tri Wahyudi, “Jumlah Perpustakaan Indonesia Tertinggi ke-2 Dunia”, dalam 

https://indopos.co.id/read/2019/03/15/168503/jumlah-perpustakaan-indonesia-tertinggi-ke-2-

dunia/, diakses tanggal 8 Februari 2020 pukul 19.25. 

https://data.perpusnas.go.id/
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berdaya saing di era global.14 Salah satu upaya tersebut adalah melakukan 

promosi yang inovatif serta branding dari perpustakaan itu sendiri. 

Tidak jauh berbeda dengan kondisi di Daerah Istimewa Yogyakarta 

khususnya. Sebutan sebagai kota pelajar begitu melekat yang memberikan 

tuntutan untuk profesional dalam melayani pengguna perpustakaan. Banyak 

perpustakaan dengan beragam jenis yang melayani pengguna. Berikut data 

perpustakaan yang ada di Yogyakarta dalam kurun waktu empat tahun 

terakhir:  

Gambar 2. Jumlah Perpustakaan di DIY per Februari 202015 

                                                           
14 Neneng Zubaidah, “Perpustakaan Indonesia Terbanyak Kedua di Dunia”, dalam 

https://news.okezone.com/read/2019/03/15/65/2030320/perpustakaan-indonesia-terbanyak-kedua-

di-dunia, diakses tanggal 7 Februari 2020 pukul 19.19. 
15 Bappeda DIY, “Jumlah Perpustakaan”, dalam 

http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/175-jumlah-perpustakaan?id_skpd=7, 

diakses tanggal 7 Februari 2020 pukul 20.09. 

https://news.okezone.com/read/2019/03/15/65/2030320/perpustakaan-indonesia-terbanyak-kedua-di-dunia
https://news.okezone.com/read/2019/03/15/65/2030320/perpustakaan-indonesia-terbanyak-kedua-di-dunia
http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/175-jumlah-perpustakaan?id_skpd=7
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Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui jumlah keseluruhan 

perpustakaan di wilayah Yogyakarta selama kurun waktu empat tahun 

terakhir mengalami peningkatan. Hal tersebut menumbuhkan kesan positif 

terhadap perpustakaan untuk secara berkesinambungan memberikan 

kemudahan akses kepada pengguna dengan memberikan layanan yang mudah 

di jangkau. Ditunjang dengan promosi yang dilakukan oleh masing-masing 

perpustakaan, sebab promosi merupakan salah satu upaya untuk 

memperkenalkan perpustakaan, memberikan pemahaman kepada pengguna 

apa saja manfaat yang diperoleh secara rinci.16 

Pada Tahun 2018 Perpustakaan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 

memperoleh juara 1 lomba perpustakaan khusus se-Kota Yogyakarta.17 Hal 

tersebut membuat perpustakaan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 

termotivasi untuk meningkatkan layanan khususnya di lingkungan Dinas 

Pendidikan. Potensi yang dimiliki perpustakaan ini terutama dalam koleksi 

yang dimiliki terfokus dalam tema-tema seperti pendidikan yang mencakup 

80 persen dari keseluruhan tema koleksi perpustakaan tentu dapat menunjang 

kinerja pegawai di lembaga.18 Selain itu, untuk meyakinkan kepada pengguna 

terhadap kepastian layanan pengguna sekaligus membangun citra 

                                                           
16 Elva Rahmah, Akses dan Layanan Perpustakaan: Teori dan Aplikasi (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2018),166. 
17 Arsidi, “Perpustakaan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta”, dalam 

https://pendidikan.jogjakota.go.id/detail/index/975, diakses tanggal 6 Februari 2020 pukul 20.56. 
18 Ibid. 

https://pendidikan.jogjakota.go.id/detail/index/975
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perpustakaan upaya yang dilakukan adalah melakukan akreditasi 

perpustakaan agar sesuai Standar Nasional.19 

Saat ini pengguna atau konsumen sangat mempertimbangkan 

penilaian dari pihak lain lebih jauh informasi yang pengguna dapatkan 

tentang bagaimana kualitas sebuah layanan atau produk.20 Bukan tanpa alasan 

mengapa dilakukan karena pengguna menginginkan pelayanan yang baik 

sesuai dengan apa yang mereka butuhkan.21 Hal tersebut mendorong 

pengguna selektif dalam menilai atau menerima ulasan dari beragam media 

penyampai pesan mulai dari konvensional hingga media elektronik. 

Beragam cara dapat dilakukan untuk mempromosikan perpustakaan 

dan menciptakan branding perpustakaan itu sendiri. Pendekatan melalui teori 

sosial interaksi simbolik yang diaplikasikan dalam bentuk media elektronik 

akan menghasilkan penafsiran realitas yang berbeda. Melalui promosi dan 

branding berbasis teori interaksionisme simbolik pada aplikan E-WOM 

(Electronic Word of Mouth) dapat dilihat bagaimana peran perpustakaan 

berupaya melakukan promosi dan menciptakan branding dirinya sebagai 

lembaga yang dapat dipercaya sesuai dengan potensi yang dimiliki serta 

bagaimana perpustakaan sebagai fasilitator memberikan atau membagikan 

                                                           
19 Arsidi, “Akreditasi Perpustakaan Widya Pustaka Dinas Pendidikan”, dalam 

https://pendidikan.jogjakota.go.id/detail/index/8062, diakses tanggal 5 Februari 2020 pukul 22.00. 
20 Raffaele Filieri, “What makes online reviews helpful? A diagnosticity-adoption 

framework to explain informational and normative influences in e-WOM,” Journal of Business 

Research, Vo. 6. No. 68 (Februari 2014), 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S014829631400349X (diakses tanggal 10 

November 2019 pukul 22.16), 1261-1270. 
21 Muhammad Kautsar, Pengaruh Teks atau Teks Gambar? Variasi Electronic-Word-Of-

Mouth Positif Terhadap Consumer Engagement Pengguna Bus Transjakarta: Citra Merk Sebagai 

Moderator, Tesis (Depok: Magister Psikologi Industri dan Organisasi Universitas Indonesia, 

2015), 4. 

https://pendidikan.jogjakota.go.id/detail/index/8062
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S014829631400349X
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pengetahuan kepada pengguna akan terlihat. Penyampaian pesan melalui 

media elektronik terkait promosi dan branding kini menjadi tempat untuk 

ajang pertempuran bagaimana meramu strategi yang sesuai dalam 

membangun branding sebuah lembaga.22 Branding juga dipandang sebagai 

salah satu faktor penting penentu bagi tumbuh kembangnya sebuah lembaga 

atau organisasi.23 Atas dasar fenomena tersebut, peneliti memiliki 

ketertarikan untuk mengkaji tentang promosi dan branding berbasis teori 

interaksionisme simbolik pada aplikan E-WOM (Electronic Word of Mouth) 

antara pengguna dengan perpustakaan dalam media penyampai pesan 

elektronik.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan yang sudah disampaikan sebelumnya, 

rumusan masalah yang disusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana promosi berbasis teori interaksionisme simbolik pada aplikan 

E-WOM (Electronic Word of Mouth) dan kendala yang dihadapi di 

Perpustakaan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta? 

2. Bagaimana upaya branding berbasis teori interaksionisme simbolik pada 

aplikan E-WOM (Electronic Word of Mouth) di Perpustakaan Dinas 

Pendidikan Kota Yogyakarta? 

 

                                                           
22 Ignatius Haryanto, Jurnalisme Era Digital (Jakarta: Kompas, 2014). 
23 Teni Ginaya, Pemanfaatan Media Sosial dalam Membangun Brand Image Organisasi 

Keagamaan (Kasus: YISC Al-Azhar), Tesis (Jakarta: Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi 

Universitas Indonesia, 2015), 17.  
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui promosi berbasis teori interaksionisme simbolik 

pada aplikan E-WOM (Electronic Word of Mouth) dan kendala yang 

dihadapi di Perpustakaan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. 

b. Untuk mengetahui upaya branding berbasis teori interaksionisme 

simbolik pada aplikan E-WOM (Electronic Word of Mouth) di 

Perpustakaan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Manfaat akademis, untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap 

kajian ilmu perpustakaan terutama pengembangan ilmu di lingkungan 

Pascasarjana Interdisciplinary Islamic Studies; dan 

b. Manfaat praktis yakni untuk memberikan sumbangsih keilmuan 

tentang strategi-strategi baru guna meningkatkan kinerja layanan 

perpustakaan kepada pengguna. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang senada dengan topik peneliti dengan tema promosi 

sudah banyak dilakukan. Tetapi dari beberapa penelitian sebelumnya belum 

ada yang meneliti tentang bagaimana promosi dan branding berbasis teori 



25 

 

 
 

interaksionisme simbolik pada aplikan E-WOM (Electronic Word of Mouth) 

di perpustakaan. Pengkajian penelitian sebelumnya antara lain sebagai 

berikut: 

Pertama, ditulis oleh Azwar (2013) Mahasiswa Pascasarjana UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta Konsentrasi Ilmu Perpustakaan dan Informasi 

dengan judul “Strategi Promosi Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten 

Sleman Dalam Merekrut Pemustaka”. Tujuan dari penelitian Azwar yakni 

memaparkan pelaksanaan promosi, kendala yang dihadapi, dan upaya 

Perpustakaan Daerah memberikan apresiasi kepada pengguna dalam bentuk 

penghargaan. Temuan penelitian ini yaitu strategi promosi Perpustakaan 

Daerah Kabupaten Sleman menggunakan media seperti banner, selebaran, 

buletin, leaflet, koran, media elektronik, dan kegiatan yang berlangsung di 

perpustakaan. Khusus untuk media elektronik, promosi dilakukan lebih 

difokuskan untuk kegiatan pembinaan minat baca, seminar, dan sosialisasi 

perpustakaan.24 

Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan saat ini dengan terdahulu 

adalah penelitian terdahulu hanya terfokus pada promosi serta hambatan yang 

dihadapi, sedangkan penelitian sekarang berfokus kepada promosi dan 

branding perpustakaan itu sendiri yakni Perpustakaan Dinas Pendidikan Kota 

Yogyakarta. Menggunakan media E-WOM dan teori interaksionisme simbolik 

sebagai pisau analisisnya. Persamaan dalam kedua penelitian ini adalah pada 

                                                           
24 Azwar, Strategi Promosi kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Sleman dalam 

Merekrut pemustaka. Tesis, (Yogyakarta: Prodi IIS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013). 
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subjek yang dikaji yakni sama-sama membahas tentang Promosi 

Perpustakaan. 

Kedua, ditulis oleh Unang Puspohadi (2016) Mahasiswa Pascasarjana 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta konsentrasi Ilmu Perpustakaan dan 

Informasi dengan judul “Promosi Jasa Layanan Perpustakaan: Studi Kasus 

di Perpustakaan Universitas Kristen Petra Surabaya”. Tujuan dari penelitian 

yang dilakukan Unang adalah untuk mengetahui pelaksanaan strategi promosi 

di lingkungan Perpustakaan Universitas Kristen Petra Surabaya, serta kendala 

yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Temuan penelitian ini 

adalah segmentasi pasar dan survei kepada pengguna yang sudah dilakukan 

serta promosi yang dilakukan juga lebih mengedepankan selera pengguna 

dimana seperti kegiatan pameran, even tematik dan perayaan valentine serta 

natal juga dibuat sesuai dengan keinginan pengguna. Penggunaan media 

sosial dalam bentuk digital juga bagian dari upaya Perpustakaan Universitas 

Kristen Petra melakukan promosi dan juga memahami kebiasaan pengguna. 

Pemilihan metode dalam kegiatan promosi tersebut juga atas dasar 

pertimbangan bahwasanya pengguna saat ini adalah digital native.25 

Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan saat ini dengan terdahulu 

yaitu, peneliti terdahulu mengkaji promosi berdasarkan keinginan pengguna 

serta memahami kebiasaan pengguna, sedangkan penelitian sekarang 

berfokus pada promosi dan branding Perpustakaan Dinas Pendidikan Kota 

Yogyakarta. Persamaan kedua penelitian ini adalah menggunakan media 

                                                           
25 Unang Puspohadi, Promosi Jasa Layanan Perpustakaan: Studi Kasus di Perpustakaan 

Universitas Kristen Petra Surabaya. Tesis, (Yogyakarta: Prodi IIS UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2016). 
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elektronik sebagai media promosi. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

interaksi simbolik serta media E-WOM sebagai pisau analisisnya. 

Ketiga, ditulis oleh Moh. Mustofa Hadi (2019) Mahasiswa 

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta konsentrasi Ilmu Perpustakaan 

dan Informasi dengan judul “Analisis Strategi Promosi Perpustakaan UGM 

Yogyakarta Melalui Humas dan Media Sosial”. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui bagaimana promosi yang dilakukan oleh Perpustakaan 

UGM menggunakan pendekatan PDCA (Plan, Do, Check, dan Act), strategi 

apa saja yang dilakukan, dan mengetahui peran humas Perpustakaan UGM 

Yogyakarta dalam mempromosikan Perpustakaan UGM. Temuan penelitian 

ini adalah promosi yang dilakukan pihak perpustakaan UGM telah berjalan 

dengan baik, runtut dan sistematis. Peran humas sebagai komunikator untuk 

membangun citra positif bagi Perpustakaan UGM sendiri. Promosi yang 

dilakukan menggunakan media sosial elektronik berupa Facebook, Twitter, 

Instagram, dan YouTube. Penggunaan media sosial elektronik dirasa mampu 

menciptakan citra positif ketimbang promosi konvensional seperti pamflet 

dan lain sebagainya, ditinjau dari kebiasaan pengguna di lingkungan 

Perpustakaan UGM Yogyakarta.  

Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang dengan 

terdahulu yaitu, penelitian terdahulu melibatkan pihak humas dalam proses 

promosi, sedangkan penelitian saat ini hanya melibatkan pihak perpustakaan 

dalam promosi serta branding. Selain itu, pendekatan penelitian terdahulu 

menggunakan pendekatan PDCA (Plan, Do, Check, dan Act), sedangkan 
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pisau analisis penelitian yang digunakan saat ini adalah interaksionisme 

simbolik dengan media E-WOM sebagai pisau analisisnya. Persamaan kedua 

penelitian ini adalah sama-sama menggunakan promosi dan branding dalam 

membangun citra perpustakaan. 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang di paparkan di atas, 

maka terdapat kesamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan 

yang sedang dilakukan peneliti yang di tampilkan dalam tabel berikut: 

Tabel 1. Kesamaan dan Perbedaan Topik Terdahulu dengan Topik Penelitian 

No Judul Kesamaan Perbedaan 

1 Azwar (2013) / 

“Strategi Promosi 

Kantor Perpustakaan 

Daerah Kabupaten 

Sleman Dalam 

Merekrut 

Pemustaka” 

1. Subjek: Promosi 

Perpustakaan 

2. Metode: Kualitatif 

3. Tujuan: 

Implementasi 

kegiatan promosi 

perpustakaan. 

1. Kajian: Promosi 

dalam Merekrut 

Pemustaka 

2. Penelitian 

terdahulu hanya 

terfokus pada 

promosi serta 

hambatan yang 

dihadapi, 

sedangkan 

penelitian sekarang 

berfokus kepada 

promosi dan 

branding 
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perpustakaan. 

Menggunakan teori 

interaksionisme 

sombolik sebagai 

pisau analisisnya. 

3. Fokus dalam 

penelelitian ini 

adalah pada 

interaksi antara 

perpustakaan 

dengan pengguna 

berdasarkan 

perspektif teori 

interaksionisme 

simbolik. 

2 Unang Puspohadi 

(2016) / “Promosi 

Jasa Layanan 

Perpustakaan: Studi 

Kasus di 

Perpustakaan 

Universitas Kristen 

Petra Surabaya” 

1. Subjek: Promosi 

Perpustakaan 

2. Metode: Kualitatif 

3. Tujuan sama-sama 

untuk mengetahui 

strategi promosi dan 

kendala yang 

dihadapi  

1. Peneliti terdahulu 

mengkaji promosi 

berdasarkan 

keinginan 

pengguna serta 

memahami 

kebiasaan 

pengguna, 
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sedangkan 

penelitian sekarang 

berfokus pada 

promosi dan 

branding 

perpustakaan. 

Menggunakan teori 

interaksionisme 

sombolik sebagai 

pisau analisisnya. 

3 Moh. Mustofa Hadi 

(2019) / “Analisis 

Strategi Promosi 

Perpustakaan UGM 

Yogyakarta Melalui 

Humas dan Media 

Sosial” 

1. Subjek Promosi 

Perpustakaan 

2. Metode: Kualitatif 

3. Tujuannya sama-

sama menggunakan 

promosi dan 

branding dalam 

membangun citra 

perpustakaan 

1. Penelitian 

terdahulu 

mengunakan 

pendekatan 

pendekatan PDCA 

(Plan, Do, Check, 

dan Act) sebagai 

pisau analisisnya, 

sedangkan 

penelitian sekarang 

menggunakan teori 

interaksionisme 

simbolik sebagai 
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pisau analisisnya. 

 

E. Kerangka Teoritis 

1. Teori Interaksionisme Simbolik 

Teori interaksi simbolik dikembangkan oleh George Herbert Mead, 

seorang pengajar filsafat di Universitas Chicago.26 Pemikiran Mean bukan 

hanya dipengaruhi oleh Charles S. Pierce tetapi sosok yang signifikan 

mempengaruhi pemikiran Mead adalah filsuf John Dewey, Charles Horton 

Cooley serta Gabriel Tarde yang merupakan ahli psikologi sosial.27 

Gagasannya tentang interaksinosme simbolik kemudian dituangkan dalam 

sebuah buku yang disusun berdasarkan catatan-catatan serta kuliah-kuliah 

dalam buku dengan judul “Mind, self, and society: From the Standingpoint of 

a Social Behaviorist” pada tahun 1934. Pada perkembangannya muncul 

Herbert Blumer yang merekonstruksi pemikiran Mead setelah ia meninggal.28 

Seluruh hasil tulisannya merupakan refleksi dari pengaruh pikiran Mead. 

Pandangan Blumer tentang interaksi simbolik lebih ditekankan kepada 

tindakan manusia berdasarkan makna yang terdapat dalam diri individunya.29 

Baginya pondasi interaksi simbolik bertumpu pada tiga hal, yakni (a) 

Tindakan yang dilakukan manusia atas dasar makna yang ada dalam diri 

                                                           
26 Katherine Miller, Communication Theories, Perspectives, Process, and Contexts, 

Second Edition (Singapore: McGraw-Hill International Edition Rosdakarya, 2005), 55. 
27 Umiarso Elbadiansyah, “Interaksionisme…”, hlm. 148. 
28 Ibid., hlm. 155. 
29 Ibid., hlm. 157. 
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mereka, (b) makna tersebut berasal dar interaksi dengan orang lain, dan (c) 

penyempurnaan makna terjadi saat proses interaksi berlangsung.30  

Blumer mengungkapkan dalam interaksi simbolik mengandung 

beberapa ide dasar yakni sebagai berikut:31 Pertama, Masyarakat yang saling 

berinteraksi satu sama lain. Hasil dari kegiatan tersebut merepresentasikan 

tindakan yang saling bersesuaian serta membentuk struktur sosial dalam 

masyarakat. Kedua, proses interaksi mencakup beragam kegiatan sesama 

manusia. Interaksi tersebut terbagi menjadi dua yakni interaksi non simbolis 

yang mencakup stimulus respons, sedangkan interaksi simbolis lebih 

menekankan pada tindakan-tindakan manusia. 

Ketiga, Objek dalam interaksi simbolik tidak memiliki makna yang 

khusus. Produk dari interaksi simbolis sendiri yakni makna yang disampaikan 

dalam proses interaksi yang dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, 

yaitu objek fisik, objek sosial, dan objek abstrak. Keempat, Manusia sebagai 

pelaku utama dalam interaksi juga dipandang sebagai objek bukan hanya 

mengetahui objek eksternal di sekelilingnya. Kelima, Segala bentuk tindakan 

manusia merupakan interpretasi yang dibuat sendiri. Keenam, Representasi 

tindakan tersebut saling berkaitan satu sama lain dan disesuaikan oleh 

anggota kelompoknya. Fenomena merupakan aktualisasi tindakan yang 

dilakukan bersama-sama. mayoritas tindakan dilakukan berulang-ulang serta 

konsisten sehingga melahirkan sebuah kebudayaan. 

                                                           
30 Herbert Blumer, Symbolic Interactionism: Perspective, 2. 
31 Bachtiar Wardi, Sosiologi Klasik (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 249-250. 
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Teori Interaksi simbolik sejatinya merujuk pada makna yang 

disampaikan pada proses interaksi sosial antar manusia. Saat proses interaksi 

berlangsung, aktor utama tidak hanya berperan sebagai penentu tindakan, 

melainkan dia juga berusaha merekonstruksi setiap jengkal tindakan orang 

lain sehingga dapat ditafsirkan dan didefinisikan. Maka dari itu, penggunaan 

simbol-simbol dibutuhkan sebagai penghubung untuk menafsirkan makna 

terhadap tindakan yang dilakukan orang lain. Dalam proses penafsiran 

tersebut, menurut Blumer, seorang aktor akan mengecek, mencerna, 

dikelompokkan serta mentransformasikan setiap makna dalam tindakan 

manusia sesuai dengan situasi untuk mengetahui arah tindakan. 

 

2. Definisi Promosi 

Promosi merupakan bentuk komunikasi yang digunakan oleh 

organisasi atau lembaga kepada konsumen untuk menyampaikan informasi 

terkait barang atau jasa yang ditawarkan sehingga dapat mempengaruhi 

keputusan konsumen.32 Tujuan daripada promosi adalah sebagai berikut:33 

a) Modifikasi tingkah laku merupakan upaya untuk mengubah tindakan 

sebelumnya. Tindakan tersebut untuk menarik minat konsumen. 

b) Menginformasikan kegiatan promosi guna mempengaruhi konsumen 

dalam pengambilan keputusan untuk membeli. 

                                                           
32 George E. Belch and Michael A. Belch, Advertising and Promotion: An Integrated 

Marketing Communications Perspective (New York: McGraw-Hill Companies, 2003), 16. 
33 Basu Swastha dan Handoko, Manajemen Pemasaran: Perilaku Konsumen 

(Yogyakarta: BPFE, 2011), 353. 
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c) Memberikan motivasi kepada konsumen untuk diarahkan sehingga 

mendorong untuk melakukan pembelian. 

d) Mengingatkan promosi secara terus menerus untuk mempertahankan merk 

produk atau jasa di hati masyarakat. 

Elemen dalam bauran promosi menurut Belch mencakup iklan, 

publisitas, humas serta personal selling.34 Iklan adalah komunikasi yang 

sengaja dibentuk oleh organisasi atau perusahaan untuk memperkenalkan 

produk atau jasa layanan mereka. Komunikasi yang dibangun disini bukan 

hanya untuk perseorangan (non personal), tapi ditujukan kepada seluruh 

konsumen. Dalam iklan tersebut juga terdapat biaya yang memang sengaja di 

keluarkan oleh organisasi atau perusahaan untuk membeli waktu dalam 

penyampaian pesan kepada konsumen. Kemudian yang dimaksud non 

personal disini adalah adanya keterlibatan media massa seperti radio, surat 

kabar, televisi, majalah yang menyampaikan pesan kepada konsumen 

umum.35 

Publisitas yang dimaksudkan disini adalah komunikasi yang 

dilakukan oleh organisasi atau perusahaan terkait produk atau jasa layanan 

yang mereka tawarkan dikemas dalam bentuk narasi cerita, atau pengumuman 

terkait produk atau jasa layanan mereka melalui media massa. Umumnya 

publisitas dipandang lebih menarik serta memiliki kredibilitas dibandingkan 

                                                           
34 George E. Belch and Michael A. Belch, Advertising and Promotion, 16 
35 Ibid. 
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iklan karena seluruh proses kegiatan publikasi dikerjakan oleh pihak yang 

tidak terlibat langsung dalam kontrol organisasi atau lembaga.36 

Selanjutnya humas merupakan bagian yang memiliki peran dalam 

mengevaluasi perilaku publik, mengidentifikasi setiap kebijakan dan prosedur 

organisasi atau perusahaan dengan keterkaitan konsumen, sehingga kemudian 

dapat diputuskan tindakan seperti apa yang harus diambil dalam bentuk 

rancangan program-program untuk mendapatkan pemahaman serta 

penerimaan konsumen, publisitas juga sering digunakan humas sebagai alat 

untuk memperoleh branding konsumen.37  

Elemen terakhir dalam bauran promosi adalah personal selling. 

Personal selling merupakan komunikasi antar individu yang digunakan 

penjual kepada konsumen yang dipandang potensial untuk mempengaruhi 

konsumen agar tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan melalui 

kontak langsung, sehingga personal selling memiliki keunggulan dalam hal 

komunikasi yang fleksibel serta respon yang cepat ditanggapi oleh 

konsumen.38 Keuntungan yang didapat penjual dalam personal selling ini 

adalah ketika penjual mendeteksi reaksi negatif dari konsumen, maka 

penjualan secara langsung merespon dan dapat sesegera mungkin 

memodifikasi cara penyampaian pesan kepada konsumen tersebut. Umumnya 

personal selling digunakan untuk target pasar tertentu yang memiliki 

konsumen potensial. 

 

                                                           
36 Ibid, 22. 
37 Ibid, 23. 
38 Ibid, 23-24. 
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3. Definisi E-WOM (Electronic Word of Mouth) 

Tindakan awal seorang pelanggan dalam menentukan barang atau jasa 

yang ingin mereka gunakan adalah mencari informasi untuk meyakinkan 

dirinya bahwa produk atau jasa yang dipilih tepat guna sesuai dengan 

kebutuhan. Kecenderungan pelanggan dalam mencari informasi adalah 

melalui proses tanya jawab dengan pelanggan lain yang pernah menggunakan 

suatu produk umumnya pelanggan bertanya kepada orang yang dapat 

dipercaya seperti teman sejawat, keluarga, atau saudara. Bentuk komunikasi 

seperti itu dapat disebut sebagai komunikasi dari mulut ke mulut (Word of 

Mouth). Keterbatasan waktu dan jarak dalam memperoleh informasi 

merupakan salah satu kendala memperoleh informasi produk atau jasa. 

Komunikasi word of mouth merupakan komunikasi informal antara para 

pelanggan mengenai produk atau jasa tertentu yang dianggap sebagai 

informasi paling penting pada pembelian, karena word of mouth memiliki 

dampak yang kuat terhadap perilaku konsumen.39 

Selain itu, WOM (Word of Mouth) memiliki beberapa karakteristik 

yang diuraikan sebagai berikut:40 

a) Valence, WOM (Word of Mouth) dapat bersifat positif dan negatif. WOM 

(Word of Mouth) yang bersifat positif terjadi ketika konsumen puas, 

                                                           
39 EunHa Jeong dan Shawn Jang, “Restaurant Experience Triggering Positive Electronic 

Word-Of-Mouth (eWOM) Motivation,” International Journal of Hospitality Management, 

Elsevier, Vol. 30, No. 2 (Juni 2011), 356-366. 
40 F.A Buttle, “Word of Mouth: Understanding and Managing Referral Marketing,” 

Journal of Strategic Marketing, Vol. 6. No. 3 (Januari 2011), 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/096525498346658 (diakses tanggal 27 Oktober 

2019 pukul 20.10), 241-254.  

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/096525498346658
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sedangkan WOM (Word of Mouth) yang bersifat negatif ketika konsumen 

merasa kecewa dengan kinerja dari produk atau jasa; 

b) Focus, perusahaan berusaha menciptakan WOM (Word of Mouth) pada 

perantara, supplier, karyawan, dan referral; 

c) Timing, pelanggan melakukan WOM (Word of Mouth) setelah proses 

pembelian atau setelah mendapatkan pengalaman atau pasca 

mengkonsumsi suatu produk atau jasa; 

d) Solicitations, WOM (Word of Mouth) dapat ditawarkan tanpa ataupun 

dengan permohonan; 

e) Intervention, perusahaan secara pro-aktif melakukan intervensi untuk 

merangsang dan mengelola aktivitas word of mouth. 

Hadirnya jaringan internet menjadi solusi mempermudah jalur 

komunikasi. WOM (Word of Mouth) dan E-WOM (Electronic Word of 

Mouth) sebenarnya memiliki mekanisme yang sama, terlebih juga sama-sama 

memiliki peran dan impresi yang besar dalam keputusan penilaian 

konsumen.41 Seiring dengan berjalannya waktu, internet mampu 

mengakomodir segala kebutuhan penggunanya (user) dan mengubah 

paradigma baru dalam dunia komunikasi yang semula word of mouth kini 

menjadi electronic word of mouth. E-WOM (Electronic Word of Mouth) 

merupakan bentuk ungkapan dari konsumen baik dalam bentuk penilaian 

positif atau negatif yang nyata tentang suatu produk dan jasa yang diperoleh 

                                                           
41 Hening-Thurau et al., Electronic Word of, 38-52 
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melalui media daring.42 Kehadiran E-WOM (Electronic Word of Mouth) 

menjadi titik balik dimana komunikasi memasuki era baru dalam dunia 

virtual mengubah paradigma lama yang dilakukan dengan proses bertatap 

muka, kini menjadi lebih mudah berkat adanya media elektronik dan media 

komunikasi lainnya yang menggunakan bantuan daring dalam proses 

komunikasi dalam jangkauan yang lebih luas lagi. 

E-WOM (Electronic Word of Mouth) dinilai menjadi pijakan awal 

memulai komunikasi dengan keterbatasan ruang dan waktu yang 

dilatarbelakangi oleh adanya keinginan untuk saling membantu dalam hal 

bertukar informasi tentang pengalaman menggunakan produk atau jasa 

kepada konsumen lain sebagai pertimbangan untuk memutuskan pembelian 

yang nantinya mampu menekan ketidakpuasan terhadap suatu barang atau 

jasa yang ditawarkan.43 Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Chang dan 

Nai yang menyatakan alasan seorang konsumen membaca serta mengolah 

berbagai informasi yang ada di dalam E-WOM (Electronic Word of Mouth) 

adalah dengan cara mencari informasi yang mereka butuhkan, mencari 

pendapat dari konsumen lain, ikatan sosial dalam pengambilan keputusan 

serta pengetahuan yang dimiliki konsumen itu sendiri.44 

Lebih lanjut, salah satu pola baru dalam berkomunikasi dalam dunia 

virtual adalah menggunakan layanan web komunikasi sosial serta media 

                                                           
42 Ibid., hlm. 38-52. 
43 Ibid., hlm. 52. 
44 Yolanda Y.Y. Chan and E.W.T Ngai, “Conceptualizing Electronic Word of Mouth 

Activity: An Input‐Process‐Output Perspective,” Marketing Intelligence & Planning, Vol. 29. No. 

5 (Agustus 2011), 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/02634501111153692/full/html (diakses 

tanggal 21 Maret 2020 pukul 22.17), 494. 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/02634501111153692/full/html
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penyampai pesan elektronik.45 Perbedaan paling menonjol antara WOM 

(Word of Mouth) dan E-WOM (Electronic Word of Mouth) dapat dilihat 

berdasarkan dua hal yakni sebagai berikut: Pertama, memiliki sifat elektronik 

yang disesuaikan dengan keadaan tanpa adanya komunikasi yang melibatkan 

pertemuan fisik tatap muka pada umumnya. Kedua, influencer atau konsumen 

yang telah memiliki pengalaman menyampaikan informasi kepada konsumen 

lain yang belum memperoleh informasi serta tidak ada jaminan apakah 

konsumen menentukan pilihan yang sama atau tidak.46 Refleksi E-WOM 

(Electronic Word of Mouth) dapat diketahui berdasarkan delapan karakteristik 

yaitu sebagai berikut:47 

a) Platform Assistance, yakni kepercayaan konsumen kepada suatu platform 

yang dapat dilihat berdasarkan kunjungan konsumen terhadap platform 

tersebut dan jumlah komentar yang ada. 

b) Venting Negative Feelings, yakni ungkapan rasa ketidakpuasan konsumen 

terhadap suatu produk atau jasa. Bentuk tindakan tersebut dapat berupa 

komentar negatif pada kolom komentar daring. Tujuan komentar tersebut 

adalah untuk menyampaikan kepada konsumen lain guna mencegah 

terjadinya kejadian serupa. 

                                                           
45 Bernard J. Jansen et. al., “Twitter Power: Tweets as Electronic Word of Mouth,” 

Journal of The American Society for Information Science and Technology, Vol. 60. No. 11 

(November 2009), https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/asi.21149 (diakses tanggal 20 

Maret 2020 Pukul 19.20), 2170. 

46
 Arnaud De Bruyn and Gary L. Lilien, “A Multi-Stage Model of Word-Of-Mouth 

Influence Through Viral Marketing,” International Journal of Research in Marketing, Vol. 25. 

No. 3 (September 2008), 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167811608000414 (diakses tanggal 20 

Maret 2020 Pukul 20.30), 152. 
47 Ibid., hlm. 46. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/asi.21149
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167811608000414
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c) Concern for Other Consumers, yakni penyataan yang berupa rekomendasi 

positif atau negatif kepada pengguna lain. Tujuan konsumen 

menyampaikan merekomendasikan produk atau jasa tersebut adalah untuk 

mencegah serta membantu konsumen lain dalam kesalahan pengambilan 

keputusan. 

d) Extraversion/Positive Self-Enhancement, yakni adanya dorongan dari 

konsumen untuk saling bertukar informasi terkait pengalaman mereka 

memanfaatkan produk atau jasa serta menandakan bahwa apa yang sudah 

konsumen lakukan adalah bagian dari konsumen yang selektif dalam 

memilih produk atau jasa. Di dunia daring atau virtual, komentar dari 

seorang yang memiliki pengalaman paling banyak akan sangat direspon 

oleh konsumen lain sebagai pertimbangan memilih produk atau jasa 

tersebut. 

e) Social Benefits, yakni dorongan untuk saling berbagi informasi kepada 

konsumen lain di lingkungan sosial mereka dalam bentuk komentar daring. 

Hal tersebut secara tidak langsung menandakan bahwa konsumen turut 

berpartisipasi serta mendapatkan manfaat sosial dalam komunikasi virtual 

tersebut. 

f) Economic Incentives, yakni adanya dorongan dari konsumen untuk 

memperoleh insentif dari penyedia layanan. Faktor ekonomi juga 

berpengaruh besar dalam hal ini, misalnya seperti semakin lakunya produk 

atau jasa yang ditawarkan, makan akan berdampak juga pada harga-harga 

khusus yang akan ditawarkan kepada konsumen lainnya sebagai bentuk 
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apresiasi penyedia layanan kepada konsumen telah mempercayai produk 

atau jasa mereka.  

g) Helping The Company, yakni dorongan konsumen untuk membatu 

perusahaan penyedia layanan. Dorongan tersebut muncul karena adanya 

rasa kepuasan terhadap produk atau jasa yang diterima konsumen dalam 

bentuk komunikasi baik melalui komentar daring atau secara tatap muka 

kepada rekan-rekannya. Tindakan tersebut berdampak positif pada 

perkembangan perusahaan ke depannya. 

h) Advice Seeking, yakni dorongan untuk mencari dan memperoleh informasi 

berdasarkan pengalaman konsumen lainnya. Kolom komentar pada sebuah 

platform daring sangat bermanfaat bagi calon konsumen untuk 

memperoleh informasi sebanyak-banyaknya baik tanggapan positif atau 

negatif. Dari tanggapan tersebut setidaknya para calon konsumen memiliki 

penilaian tersendiri bagaimana kualitas produk atau jasa. Selain itu, kolom 

komentar tersebut juga bermanfaat bagi penyedia produk atau jasa untuk 

mengevaluasi kualitas layanan yang mereka berikan ke depannya.  

 

4. Definisi Perpustakaan Khusus 

Perpustakaan khusus merupakan perpustakaan diadakan dan 

diselenggarakan oleh organisasi atau instansi tertentu baik swasta atau 

pemerintah guna menunjang dan memperlancar fungsi serta tugas lembaga 
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induknya.48 Perpustakaan khusus adalah salah satu jenis perpustakaan yang 

dibentuk oleh lembaga (pemerintah/swasta) atau perusahaan atau asosiasi 

yang menangani  atau mempunyai misi bidang tertentu dengan tujuan untuk 

memenuhi kebutuhan bahan pustaka atau informasi di lingkungannya dalam 

rangka mendukung pengembangan dan peningkatan lembaga maupun 

kemampuan sumber daya manusia.49 

 

5. Definisi Branding 

Branding pertama kali didefinisikan oleh American Marketing 

Association sebagai sebuah tanda, nama, istilah, simbol, desain atau 

kombinasi atas keseluruhan guna proses identifikasi sebuah produk barang 

dan jasa atau kelompok penjual berdasarkan jenisnya sehingga dapat 

dibedakan dengan para kompetitor.50 Selain itu branding dalam kacamata 

konsumen adalah sebuah merk yang memiliki daya tarik besar sebagai 

pemantik awal pengenalan kepada konsumen sehingga secara tidak langsung 

mempengaruhi pikiran dan terekam dalam pikiran mereka serta didukung 

dengan informasi-informasi tentang ciri khas, maupun keunikan dari merek 

tersebut.51  

Branding merupakan salah satu komponen rangkaian proses 

pemasaran. Hal tersebut bertujuan untuk memberi pemahaman kepada 

                                                           
48 Hartono, Manajemen Perpustakaan Sekolah: Menuju Perpustakaan Modern dan 

Profesional (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 33. 
49 Badan Standar Nasional, Standar Nasional Indonesia: Perpustakaan Khusus Instansi 

Pemerintah (SNI 7496:2009) (Jakarta: Badan Standar Nasional, 2009), 5. 
50 Shimp, Terence A., Periklanan Promosi: Aspek Tambahan Komunikasi Pemasaran 

Terpadu Edisi Bahasa Indoensia Jilid 1 Edisi 5 (Jakarta: Erlangga, 2003), 8-9. 
51 Ibid., hlm. 10.  
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konsumen tentang suatu produk atau jasa yang dimiliki dengan tujuan 

menyampaikan pesan terkait apa keunikan dan ciri dari suatu produk yang di 

promosikan agar mendapat perhatian dan daya tarik dari konsumen atau calon 

pengguna sehingga mendorong untuk bertindak.52 Faktor pembentuk 

branding dapat diukur berdasarkan penilaian positif pengguna, pengukuran 

tersebut menurut Keller dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a) Uniqueness of brand association yaitu refleksi dari ciri khas brand itu 

sendiri sehingga dapat perbedaan antara brand satu dengan yang lain.  

b) Strength of brand association/familiarity yaitu kekuatan yang dimiliki 

sebuah brand dimana ketika pengguna mencari informasi terkait suatu 

brand, dan kemudian mereka menganalisis berdasarkan pengetahuan yang 

mereka miliki, secara tidak langsung akan menciptakan kekuatan dari 

brand itu sendiri. Kekuatan tersebut terbentuk berdasarkan karakter yang 

ditonjolkan brand tersebut. 

c) Favorability of brand association yaitu brand yang memiliki kesesuaian 

dan kebermanfaatan dengan apa yang dibutuhkan oleh pengguna dari sisi 

produk dan jasa yang ditawarkan. Maka nantinya pengguna akan memiliki 

persepsi serta penilaian positif sendiri terkait sebuah brand.53 

                                                           
52 Shinta Tri Septiani dan Elva Rahmah, “Peningkatan Kualitas Layanan Konten Jurnal 

Melalui Rebranding (Studi Kasus Di Perpustakaan Universitas Andalas)”, 

http://ejournal.unp.ac.id/index.php/iipk/article/viewFile/354/288 (diakses tanggal 30 Oktober 

2019). 
53 Kevin Lane Keller, “Conceptualizing Measuring and Managing Customer-Based Brand 

Equity,” Journal of Marketing, Vol. 57. No. 1 (Januari 1993), 

https://www.jstor.org/stable/1252054?seq=1 (diakses tanggal 21 Februari 2020 pukul 20.05), 1-22. 

http://ejournal.unp.ac.id/index.php/iipk/article/viewFile/354/288
https://www.jstor.org/stable/1252054?seq=1
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Berdasarkan penjabaran terkait penilaian suatu brand di atas, secara 

tidak langsung akan membentuk persepsi mengenai sesuatu yang diwakili 

oleh empat perspektif utama dari identitas brand sebagai berikut: 

a) Brand as product, merupakan representasi dari atribut produk yang 

dilekatkan pada identitas mereknya, antara lain pada atribut kelas produk, 

kualitas atau nilai tambah, asosiasi dengan pengguna, dan negara asal. 

b) Brand as organization, merupakan ciri identitas yang dikaitkan dengan 

perusahaan dalam hal inovasi, kepedulian lingkungan, budaya kerja, nilai-

nilai perusahaan, dan program-program perusahaan. 

c) Brand as person, merupakan ciri identitas yang mencerminkan 

kepribadian dari sebuah merek, antara lain maskulin, feminin, kuat, 

mewah, aktif, lucu, kasual. 

d) Brand as symbol, merupakan representasi identitas merek yang paling 

kuat, dimana melibatkan imajinasi visual yang secara kohesif berhubungan 

dengan identitas brand dari ketiga elemen di atas.54 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan bercorak penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif dilakukan guna menjelaskan secara detail dan runtut 

mengenai gejala-gejala yang terjadi di lapangan saat proses penelitian 

                                                           
54 Irhamni Ali, “Strategi Perpustakaan Nasional Melakukan Branding Melalui Naskah 

Kuno Dan Koleksi Langka”, E-Print in Library and Information Science (2 Oktober 2014), 

http://eprints.rclis.org/17698/1/STRATEGI%20PERPUSTAKAAN%20NASIONAL%20MELAK

UKAN%20BRANDING%20MELALUI%20NASKAH%20KUNO%20DAN%20KOLEKSI%20L

ANGKA.pdf (diakses tanggal 30 Oktober 2019 pukul 19.32). 

http://eprints.rclis.org/17698/1/STRATEGI%20PERPUSTAKAAN%20NASIONAL%20MELAKUKAN%20BRANDING%20MELALUI%20NASKAH%20KUNO%20DAN%20KOLEKSI%20LANGKA.pdf
http://eprints.rclis.org/17698/1/STRATEGI%20PERPUSTAKAAN%20NASIONAL%20MELAKUKAN%20BRANDING%20MELALUI%20NASKAH%20KUNO%20DAN%20KOLEKSI%20LANGKA.pdf
http://eprints.rclis.org/17698/1/STRATEGI%20PERPUSTAKAAN%20NASIONAL%20MELAKUKAN%20BRANDING%20MELALUI%20NASKAH%20KUNO%20DAN%20KOLEKSI%20LANGKA.pdf
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berlangsung mencakup proses langkah kerja, pengertian konsep yang 

beragam, karakteristik tentang suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-

gaya, tata cara suatu budaya, dan lain sebagainya.55 Selain itu, kemampuan 

promosi dan branding berbasis teori interaksionisme simbolik pada aplikan 

E-WOM (Electronic Word of Mouth) digunakan peneliti sebagai penekanan 

untuk mengungkap bagaimana makna diciptakan dari proses interaksi sosial. 

Berdasarkan pemaparan yang telah tertuang dalam rumusan masalah 

penelitian di bab pertama pendahuluan, pemilihan jenis penelitian kualitatif 

berdasarkan fenomena pada penelitian ini yakni promosi dan branding 

perpustakaan khususnya Perpustakaan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. 

Pemilihan jenis penelitian kualitatif dapat mendeskripsikan fenomena-

fenomena sosial sehingga dapat diungkap lebih mendalam serta sejauh mana 

peneliti mampu mengungkap sebuah fenomena.56  

Pendeskripsian dimulai dari promosi dan branding berbasis teori 

interaksionisme simbolik pada aplikan E-WOM (Electronic Word of Mouth) 

yang dilakukan oleh stakeholders di lingkungan Perpustakaan Dinas 

Pendidikan, faktor-faktor pendukung lainnya serta hambatan yang dihadapi 

saat berlangsungnya proses kegiatan tersebut. Penggunaan metode penelitian 

ini diharapkan dapat memperoleh penjelasan dari penelitian dalam bentuk 

tulisan naratif tentang promosi dan branding berbasis teori interaksionisme 

simbolik pada aplikan E-WOM (Electronic Word of Mouth) di Perpustakaan 

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta sehingga dapat memberikan pemahaman 

                                                           
55 Djam’an Satori, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2011), 23. 
56 Mohammad Mulyadi, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Praktek 

Kombinasinya dalam Penelitian Sosial. (Jakarta: Publica Institute, 2012), 62. 
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dan menginspirasi bagi pembaca maupun peneliti lain dengan topik penelitian 

yang sama. 

 

2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Dinas Pendidikan Kota 

Yogyakarta beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 11, Tegal Panggung, 

Danurajen, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55212. Adapun 

alasan pemilihan lokasi pemilihan lokasi penelitian karena predikat yang 

juara perpustakaan khusus tingkat kota Yogyakarta tahun 2018. Selain itu 

potensi yang dimiliki perpustakaan tidak menutup kemungkinan dapat 

dimaksimalkan. Upaya akreditasi perpustakaan juga dilakukan untuk 

meyakinkan pengguna memanfaatkan layanan perpustakaan. Lokasi yang 

sangat strategis di tengah pusat kota Yogyakarta serta menjadi lembaga 

rujukan bagi pelaku di dunia pendidikan di tingkat TK, sekolah dasar, dan 

sekolah menengah pertama. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian dimulai 

bulan Maret hingga April 2020. 

 

3. Penentuan Informan 

Informan merupakan orang yang dibutuhkan dalam proses penelitian 

untuk memberikan informasi-informasi utama serta dianggap memahami 



47 

 

 
 

objek penelitian.57 Informan juga dapat dipahami sebagai sumber data primer 

yang memberikan informasi sesuai dengan kemampuan dan kriteria tertentu. 

Penentuan informan yang dilakukan peneliti adalah menggunakan 

teknik sampling snowball. Teknik tersebut merupakan teknik 

mengidentifikasi, mengambil, dan memilih sampel dalam suatu hubungan 

secara terus menerus.58 Perolehan sampel diperoleh dari proses yang terjadi 

dari satu responden ke responden yang lain berdasarkan saran dari responden 

sebelumnya, bahkan responden selanjutnya dapat merekomendasikan 

responden sebelumnya guna menindak lanjuti opini yang disampaikan.59 

Pada mulanya peneliti melakukan wawancara dengan pustakawan 

yang bekerja pada bagian unit layanan teknologi informasi Perpustakaan 

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Kemudian peneliti bertanya kepada 

pustakawan siapa yang sesuai untuk diwawancarai untuk mendapatkan 

informasi secara valid. Pustakawan merekomendasikan pustakawan lain yang 

ada di bagian unit layanan teknis Dinas untuk memperoleh informasi dari 

sudut pandang yang berbeda. Setelah peneliti melakukan wawancara dengan 

informan kedua, informan merekomendasikan kepala perpustakaan untuk 

menggali lebih dalam informasi yang ingin diperoleh peneliti. Setelah 

wawancara dengan kepala perpustakaan, peneliti menindak lanjuti saran dari 

pustakawan untuk melakukan wawancara dengan pengguna yakni salah satu 

                                                           
57 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 195. 
58 W. L. Neuman, Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches 

Fifth Edition (Boston: Pearson education, 2003)  
59 Zainal Mustafa EQ, Mengenal Variabel Hingga Instrumen (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2013), 92. 
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pegawai di lingkungan dinas pendidikan. Terdapat dua pengguna yang 

peneliti wawancarai, pertama pengguna yang menjabat sebagai Pengawas 

Sekolah, dan yang kedua adalah pengguna yang menjabat sebagai Kasi 

Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan. 

 

4. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis 

Proses pengumpulan data penelitian oleh peneliti dikelompokkan 

menjadi dua yaitu: 

1) Data Primer 

Data primer merupakan proses dalam penelitian yang diperoleh melalui 

wawancara baik dengan pustakawan, pimpinan pustakawan atau orang lain 

yang ada di lingkungan perpustakaan serta memberikan pengaruh terhadap 

proses kegiatan promosi dan branding perpustakaan. 

2) Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan sebagai data 

pendukung, kemudian diolah, serta disampaikan oleh peneliti dalam 

bentuk narasi atau tulisan yang relevan dengan fokus penelitian.60 Cakupan 

data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber 

yang sudah ada yakni buku, jurnal serta dokumen yang berkaitan dengan 

kajian penelitian. 

 

                                                           
60 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif  (Bandung: Alfabeta, 2010), 193. 
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b. Sumber Data 

Makna sumber data dapat dipahami sebagai proses awal data diperoleh untuk 

mendukung proses kegiatan penelitian. Penggunaan informan dalam 

penelitian ini yakni karena sebagai sumber utama peroleh data penelitian. 

Informan sendiri merupakan orang yang dalam penelitian kualitatif adalah 

orang yang memberikan informasi secara menyeluruh kepada peneliti terkait 

topik yang diteliti. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1) Sumber data berupa manusia, yakni sumber data yang diperoleh bersumber 

dari pustakawan, kepala perpustakaan, serta pengguna perpustakaan. 

2) Sumber data dokumen, yakni dokumen-dokumen yang digunakan terkait 

promosi dan branding berbasis E-WOM (Electronic Word of Mouth) 

dengan beberapa kriteria yang terkait topik penelitian.  

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

observasi, wawancara serta dokumentasi untuk melengkapi data terkait proses 

penelitian. 

a. Observasi 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan pengamatan di 

lokasi penelitian untuk memperoleh informasi awal sebelum melakukan 

observasi. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi awal terkait 
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proses atau hal-hal yang berkaitan dengan segala aspek seperti ruang, waktu, 

kegiatan, tujuan, tempat sesuai dengan topik penelitian.61 

Metode observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi partisipan 

merupakan serangkaian proses pengumpulan data yang melibatkan peneliti 

terlibat dalam segala aktivitas kehidupan objek penelitian.62 Observasi 

dilakukan untuk memperoleh gambaran secara detail terkait aktivitas, 

peristiwa, dan perilaku yang terjadi selama proses penelitian berlangsung. 

Metode yang digunakan dalam proses pengamatan oleh peneliti adalah 

sebagai berikut:63 

1) Sasaran Pengamatan 

Sasaran pengamatan ditentukan berdasarkan konteks penelitian, yaitu 

promosi dan branding perpustakaan. Peneliti melakukan pengamatan 

interaksi antara pustakawan dengan pengguna terkait proses interaksi 

simbolik yang dilakukan berbasis elektronik di lingkungan perpustakaan. 

Peneliti melakukan pengamatan ketika informan membagikan informasi 

tentang suatu konten dalam media elektronik internal WhatsApp. 

Mengamati segala aktifitas yang terjadi dalam media tersebut untuk 

mengetahui bagaimana kegiatan promosi dan branding yang dilakukan 

Perpustakaan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. 

 

 

                                                           
61 M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, Metodologi Penelitian Kualitatif 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 165. 
62 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif, 220. 
63 Mohammad Mulyadi, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Praktek 

Kombinasinya dalam Penelitian Sosial. (Jakarta: Publica Institute, 2012), 106. 
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2) Mencatat Hasil Pengamatan 

Fenomena hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti harus jelas 

waktu dan tempat, serta dikumpulkan sebanyak mungkin berdasarkan 

fakta di lapangan. Peneliti mencatat detail hasil pengamatan yang 

diperoleh dari media elektronik WhatsApp tersebut. Pencatatan yang 

dilakukan terkait topik yang relevan dengan peneliti lakukan. 

3) Peranan Pengamatan 

Selain proses pengamatan yang dilakukan peneliti, penguatan data juga 

dilakukan melalui proses wawancara atau dokumentasi yang kemudian 

dilakukan sinkronisasi dengan hasil pengamatan untuk memperoleh 

kesesuaian data. Setelah peneliti melakukan pengamatan pada media 

elektronik, secara bersamaan peneliti juga melakukan wawancara dengan 

informan untuk memperkuat hasil pengamatan. Dari proses tersebut akan 

diketahui apakah pengamatan yang dilakukan sesuai dengan hasil 

wawancara dengan informan. 

 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan kegiatan komunikasi antara dua orang untuk 

saling bertukar informasi melalui proses tanya jawab berdasarkan topik 

tertentu.64 Proses wawancara dalam penelitian kualitatif merupakan metode 

utama yang digunakan guna memperoleh data penelitian. Tahapan dalam 

proses wawancara hendaknya memerlukan instrumen penelitian yaitu berupa 

                                                           
64 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar Teori Praktis (Surakarta: 

UNS Press, 2007), 72. 



52 

 

 
 

pedoman wawancara. Hal tersebut dilakukan agar peneliti dapat 

menggunakan alat pengumpul data tambahan seperti perekam suara, pamflet, 

foto, serta perlengkapan lain guna mendukung proses pengumpulan data yang 

berisi informasi sehingga proses wawancara berjalan sesuai ritme penelitian.65  

Metode pengumpulan data diperoleh dengan proses wawancara guna 

menggali informasi kepada narasumber wawancara secara langsung baik dari 

pustakawan pengguna, atau pimpinan dalam lembaga tersebut dimana 

promosi dan branding perpustakaan dilakukan. Dibutuhkan penyusunan 

pedoman wawancara yang baik untuk mendukung proses tersebut yang 

didasarkan pada pemahaman teoritis terkait implementasi, indikator, serta 

aspek-aspek dalam promosi dan branding perpustakaan.  

 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan peneliti untuk melengkapi sumber data 

tertulis yang berisikan data historis digunakan sebagai landasan untuk 

memperkuat analisis data penelitian.66 Pengguna dokumentasi dimaksudkan 

untuk memperoleh data informasi tambahan untuk melengkapi peroleh data 

primer yang bersumber dari wawancara. Kajian dokumentasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian 

yakni promosi dan branding perpustakaan. 

Dokumen yang digunakan berupa karya tulis, publikasi jurnal 

terdahulu, maupun karya yang dihasilkan memiliki nilai monumental 

                                                           
65 Suharsimi Arikunto,  Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), 138. 
66 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2007), 82. 
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seseorang, atau pengalaman seseorang. Selain dokumen tersebut, dokumen 

tambahan juga dapat diperoleh dari autobiografi atau catatan hidup. Proses 

untuk memperoleh dokumen dapat dilakukan dengan melalui informan secara 

langsung atau melalui publikasi-publikasi yang telah dilakukan. Fungsi 

dokumen-dokumen tersebut untuk menggali informasi-informasi yang 

mendukung kegiatan promosi dan branding. Dengan adanya dokumen-

dokumen tersebut kelengkapan penelitian dapat jauh lebih sempurna. 

 

6. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam proses 

pengumpulan data utama. Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah 

peneliti. Namun untuk memperkuat data yang diperoleh dalam proses 

penelitian, peneliti membutuhkan instrumen tambahan. Berikut instrumen 

tambahan yang dipergunakan dalam penelitian ini: 

a) Pedoman wawancara digunakan sebagai pelengkap data yang diperoleh 

yang bersifat luas serta mendalam hingga peneliti merasa cukup dengan 

data perolehan penelitian.67 Isi dari pedoman wawancara berupa butir-butir 

pertanyaan. 

b) Alat tulis sebagai media untuk mencatat informasi lainnya yang diperoleh 

saat wawancara. 

c) Alat pendukung lain seperti Smartphone Xiaomi dan Laptop Asus. 

 

                                                           
67 Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 138. 
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7. Uji Keabsahan Data 

Dalam uji keabsahan atau uji validitas data guna menganalisis 

promosi dan branding berbasis teori interaksionisme simbolik pada aplikan 

E-WOM (Electronic Word of Mouth) di Perpustakaan Dinas Pendidikan Kota 

Yogyakarta, penulis menggunakan metode uji keabsahan data berupa uji 

kredibilitas, uji dependability, dan uji confirmability.68 

a. Uji Kredibilitas 

Uji kredibilitas dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data. 

Triangulasi digunakan untuk pemeriksaan data agar diperoleh data valid. 

Triangulasi juga dapat dipahami sebagai upaya pengecekan ulang terhadap 

data yang diperoleh dengan menggunakan atau memanfaatkan hal lain di 

luar data primer sebagai pembanding.69 Terdapat tiga jenis triangulasi yang 

digunakan dalam penelitian ini yakni triangulasi sumber, teknik, dan 

waktu.70 Pertama, peneliti mengecek data dari berbagai sumber baik 

wawancara, observasi, dokumentasi yang kemudian data tersebut 

dideskripsikan, dikelompokkan berdasarkan kesamaan pandangan serta 

mana yang lebih spesifik dari berbagai sumber data tersebut dan  

kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Kedua, peneliti 

melakukan pengecekan pada data wawancara dicek menggunakan 

observasi atau bisa juga dengan dokumentasi. Apabila dalam pengecekan 

                                                           
68 Mohammad Mulyadi, Penelitian Kuantitatif dan, 126 
69 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2017), 219. 
70 Anis Fuad dan Kandung Sapto Nugroho. Panduan Praktis Penelitian Kualitatif 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 66. 
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tersebut terdapat perbedaan, maka peneliti akan melakukan pengecekan 

kepada informan untuk menentukan data mana yang sesuai dan benar. 

Ketiga, peneliti melakukan pengulangan pada teknik observasi, 

wawancara, serta dokumentasi dalam kurun waktu tertentu atau perbedaan 

waktu di pagi hari atau siang hari guna memperoleh kesesuaian data. 

 

b. Uji Transferability 

Uji transferability disini merupakan pengaplikasian hasil penelitian apakah 

promosi dan branding dalam penelitian ini dapat diterapkan pada lokasi 

lain. Hal ini bergantung pada peneliti dalam menyusun proses penelitian 

secara rinci dan jelas serta sistematik mengenai promosi dan branding 

perpustakaan, sehingga memberikan pengetahuan yang mampu diterapkan 

oleh pembaca. Penggunaan konsep interaksi simbolik dalam proses 

promosi dan branding perpustakaan dengan media elektronik telah 

dijelaskan secara sistematis serta relevan jika digunakan pada lokasi yang 

berbeda. Tujuan dari uji transferability adalah untuk memudahkan dalam 

memahami konteks penelitian ini sehingga dapat dilakukan penelitian yang 

sejenis. 

 

c. Uji Dependability 

Uji dependability dilakukan melalui proses audit keseluruhan proses 

penelitian untuk memperoleh data apakah telah sesuai dan apakah telah 

dilakukan atau tidak. Tahapan uji dependability dapat dilakukan oleh 
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pembimbing dalam penelitian atau pihak yang berwenang (tim 

independen). Ketidakberpihakan atau bersikap netral dalam uji ini sangat 

dibutuhkan untuk memperoleh hasil audit yang baik. Peneliti melakukan 

uji dependability dengan cara menunjukkan bukti tertulis, rekaman suara, 

dokumentasi yang telah dilakukan ketika proses penelitian berlangsung, 

melakukan wawancara berdasarkan saran dari informan, menganalisis 

data, kemudian membuat simpulan sebagai hasil uji dependability. Dalam 

penelitian ini, yang menjadi auditor adalah dosen pembimbing tesis. 

Proses pengujian dependability dilakukan penulis dengan menceritakan 

dan menjelaskan kepada dosen pembimbing saat menemui dosen 

pembimbing guna membicarakan terkait aktivitas yang dilakukan peneliti 

selama penelitian berlangsung.   

 

d. Uji Confirmability 

Uji confirmability hampir sama dengan uji dependability yang dapat 

dilakukan secara bersamaan. Tujuannya untuk menguji hasil penelitian dan 

memperoleh kebenaran data terkait informasi mengenai fenomena-

fenomena yang telah didapat. Apabila hasil tersebut telah sesuai dengan 

fungsi serta proses penelitian, makan dapat dikatakan telah memenuhi 

standar confirmability. Proses penerapan uji ini dengan melibatkan 

narasumber atau informan untuk melakukan proses sinkronisasi data, 

apakah sesuai atau belum. Data yang telah diperoleh dari catatan lapangan 

dan wawancara kemudian dikumpulkan dalam bentuk transkrip 
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wawancara. Hasil tersebut kemudian diserahkan kepada informan dan 

dianalisis guna memperoleh objektivitas penelitian. Ketika informan 

menyetujui dengan apa yang sudah ditulis oleh peneliti, informan 

menyatakan penyataan kesediaan dengan menandatangani hasil transkrip 

wawancara. Bukti hasil transkrip wawancara dapat dilihat pada lampiran-

lampiran. Tahapan dalam proses uji confirmability yang dilakukan oleh 

peneliti sebagai berikut: 

1) Tahapan persiapan 

a) Pra wawancara 

Peneliti mempersiapkan pedoman wawancara berisi butir-butir 

pertanyaan yang akan diberikan kepada informan sebelum melakukan 

proses wawancara. Persiapan sebelum wawancara disiapkan oleh 

peneliti seperti alat tulis, buku, ponsel untuk merekam wawancara 

sekaligus untuk dokumentasi saat proses wawancara berlangsung. 

Selain itu, peneliti melakukan konfirmasi kepada informan untuk 

kesediaannya diwawancara. 

b) Saat wawancara berlangsung 

Sebelum proses wawancara dilakukan, peneliti terlebih dahulu 

memperkenalkan diri dan menjelaskan kepada informan maksud serta 

tujuan dari peneliti lakukan guna menghindari kesalahpahaman antara 

peneliti dengan informan saat wawancara berlangsung. Setelah tahap 

penyampaian tersebut, peneliti juga meminta izin kepada informan 

untuk dilakukan perekaman saat proses wawancara. Butir-butir 
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pertanyaan yang diajukan oleh peneliti bisa saja berkembang seiring 

dengan kebutuhan data penelitian atas respon jawaban dari setiap butir 

pertanyaan. 

c) Sesudah wawancara 

Pada saat proses wawancara, informasi-informasi penting yang didapat 

oleh peneliti ditulis dalam bentuk poin-poin yang nantinya dapat 

dilakukan verifikasi antara catatan yang sudah ditulis oleh peneliti 

dengan rekaman hasil wawancara. Hasil rekaman yang telah diperoleh 

kemudian disusun secara rinci dalam bentuk tulisan naratif. 

 

2) Pengumpulan data 

Tahap selanjutnya adalah data yang berasal dari wawancara dan sudah 

ditulis serta diseleksi, kemudian diolah untuk dijadikan sebagai 

lampiran penelitian untuk mendukung serta melengkapi penelitian. 

a) Pengolahan data 

Hasil data yang diperoleh dari kegiatan wawancara dengan informan 

kemudian dianalisis berdasarkan teori promosi dan branding berbasis 

teori interaksionisme simbolik pada aplikan E-WOM (Electronic Word 

of Mouth). 

b) Evaluasi 

Tahapan selanjutnya adalah seluruh data yang telah melalui proses 

analisis dengan cara didiskusikan bersama dosen pembimbing untuk 



59 

 

 
 

memperoleh penjelasan lebih lanjut terkait penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti.  

 

8. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan tahapan proses pengelolaan serta pencarian 

data yang tersistematis berdasarkan peroleh data dari wawancara, catatan 

lapangan serta dokumentasi. Kemudian dikelompokkan ke dalam kategori 

yang telah disesuaikan berdasarkan kepentingan masing-masing data. Proses 

terakhir yakni penarikan kesimpulan untuk mempermudah penulis atau 

pembaca memahami isi penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian 

ini menggunakan pisau analisis menurut Miles dan Huberman yakni terdapat 

tiga proses reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.71 

a. Reduksi Data 

Reduksi data adalah tahapan skema berfikir yang mengasah, 

menyeleksi data mana yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan sesuai dengan 

prosedur untuk ditarik kesimpulan akhir setelah melalui proses verifikasi. 

Proses mereduksi data dalam penelitian berjalan secara simultan dimana dari 

awal proses penelitian hingga akhir penelitian. Kejelian peneliti untuk 

memisahkan beragam data kualitatif agar dapat disajikan dalam tulisan naratif 

yang komprehensif. Fokus penyajian data tidak terlepas dari fokus penelitian 

itu sendiri dimana data yang tidak sesuai dengan fokus penelitian dapat 

dihilangkan, sehingga hanya menggunakan data yang sesuai dengan fokus 

                                                           
71 M. Djunaedi Ghony dan Fauzan Almansur, Metodologi Penelitian Kualitatif 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 306. 
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penelitian. Tindakan ini dilakukan agar peneliti terhindar dari kesalahan 

interpretasi yang dilakukan selama proses penelitian. Adapun data yang 

direduksi dalam penelitian ini mencakup promosi perpustakaan dan branding 

perpustakaan berbasis teori interaksionisme simbolik pada aplikan E-WOM 

(Electronic Word of Mouth), kendala yang dihadapi dalam kegiatan tersebut, 

serta interaksi yang terjadi antara perpustakaan dengan pengguna. 

 

b. Penyajian Data  

Proses selanjutnya yakni penyajian data yang disajikan berupa data yang telah 

disederhanakan sehingga dapat dipahami dengan mudah dalam bentuk tulisan 

atau sejenisnya. Setelah reduksi data selesai dilakukan, berlanjut pada proses 

penyajian data dimana peneliti berusaha menguraikan dalam bentuk tulisan 

naratif atau dalam bentuk lainnya. Penyajian data dalam penelitian ini 

disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif berupa kutipan-kutipan 

wawancara yang telah di reduksi untuk memudahkan peneliti dalam menarik 

kesimpulan serta memudahkan pembaca dalam memahami konteks penelitian 

ini dengan baik. 

 

c. Penarikan Kesimpulan 

Tahapan penarikan kesimpulan merupakan temuan tak terduga dalam proses 

penelitian. Dapat berupa deskripsi objek tertentu yang tak terduga 

sebelumnya atau objek yang sebelumnya belum diketahui sehingga dapat 

diketahui lebih jelas setelah dilakukan penelitian guna menjawab 
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permasalahan sebelumnya. Dibutuhkan konsistensi data awal untuk menarik 

kesimpulan dengan berbagai macam proses uji reliabilitas dan validitas. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

BAB I, penulisan tesis ini diawali dengan pendahuluan yang berisi pemaparan 

masalah yang akan dibahas diikuti dengan rumusan masalah yang diangkat 

dalam penelitian ini. Dasar awal peneliti melakukan penelitian ini telah 

tertuang pada bagian awal berkaitan dengan isi penelitian, tujuan, serta 

kegunaan, kajian pustaka, teori-teori yang digunakan untuk mendukung isi 

penelitian, metodologi, dan sistematika pembahasan. 

BAB II, berisi tentang gambaran umum dari lokasi penelitian yakni 

Perpustakaan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang beralamat di Jl. 

Hayam Wuruk No. 11, Tegal Panggung, Danurajen, Kota Yogyakarta, 

Daerah Istimewa Yogyakarta, 55212. 

BAB III, berisi tentang pembahasan dan hasil penelitian. Bab ini merupakan 

bagian inti dari penelitian karena akan menjawab permasalahan yang 

diangkat dan diuraikan pada bagian awal penulisan yang tertuang dalam 

rumusan masalah penelitian. 

BAB IV, merupakan bab paling akhir sebagai penutup yang berisikan 

kesimpulan serta saran setelah penelitian usai dilakukan dan dilengkapi 

dengan lampiran-lampiran selama proses penelitian berlangsung. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan paparan hasil penelitian di atas, maka dalam penelitian 

yang berjudul “Promosi dan Branding Berbasis Teori Interaksionisme 

Simbolik Pada Aplikan E-WOM (Electronic Word of Mouth) di Perpustakaan 

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta”, ini dapat disimpulkan beberapa hal 

yaitu sebagai berikut: 

1. Promosi berbasis teori interaksionisme simbolik pada aplikan E-WOM 

(Electronic Word of Mouth)E-WOM (Electronic Word of Mouth) di 

Perpustakaan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta mulanya hanya 

menggunakan media konvensional seperti banner dan leaflet. Promosi 

yang selama ini sudah dilakukan adalah dalam hal penyampaian ajakan 

atau himbauan untuk memanfaatkan koleksi perpustakaan. Adapun 

promosi yang dilakukan perpustakaan di kelompokkan berdasarkan tujuan 

promosi sebagai berikut: 

a. Modifikasi Tingkah Laku Pengguna Perpustakaan 

Perkembangan teknologi di era saat ini memang cukup signifikan, 

menurut informan terkait fenomena tersebut juga merubah pandangan 

cara promosi yang digunakan di Perpustakaan Dinas Pendidikan Kota 

Yogyakarta. Sebelum masifnya penggunaan teknologi sebagai media 

komunikasi, kegiatan promosi dilakukan dengan cara konvensional 

seperti penggunaan banner, leaflet. Akan tetapi dengan hadirnya media 
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penyampai pesan berbasis elektronik seperti WhatsApp, perpustakaan 

merespon fenomena tersebut guna memperbaiki layanan yang ada di 

perpustakaan agar berjalan efektif dan efisien. 

b. Menginformasikan Kegiatan Promosi Kepada Pengguna Perpustakaan 

Salah satu faktor penentu tercapainya tujuan promosi adalah penentuan 

sarana yang digunakan untuk berinteraksi dengan pengguna. Penentuan 

sarana ditujukan untuk mempermudah menyampaikan apa saja kegiatan 

yang dilakukan perpustakaan dalam rangka promosi kepada pengguna. 

c. Memberikan Motivasi Kepada Pengguna Perpustakaan 

Kegiatan promosi Perpustakaan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 

memiliki pertimbangan mengapa menggunakan media elektronik 

sebagai media untuk melakukan promosi. Pertimbangan yang dilakukan 

perpustakaan bertujuan untuk memberikan dorongan atau motivasi 

kepada pengguna dengan harapan mau memanfaatkan perpustakaan. 

Kecenderungan tren saat ini menjadi pertimbangan perpustakaan 

memilih media elektronik sebagai media yang efektif, efisien serta 

cepat sampai dalam mempromosikan layanan perpustakaan. 

d. Mengingatkan Promosi Secara Terus Menerus Kepada Pengguna 

Perpustakaan 

Informasi yang disampaikan secara terus-menerus kepada pengguna 

secara tidak langsung akan mempengaruhi pola pikir mereka, 

bagaimana merekonstruksi pola pikir mereka tentang perpustakaan. 

Dari proses tersebut perlahan akan memberikan dampak opini baru 
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pengguna tentang perpustakaan yang dahulu seperti apa dan saat ini 

seperti apa. Pengguna akan berusaha menginterpretasikan setiap pesan 

yang disampaikan oleh perpustakaan, apakah relevan dengan apa yang 

mereka butuhkan. 

2. Adapun kendala yang dihadapi perpustakaan dalam promosi dan branding 

yakni kurangnya jumlah SDM yang mengelola perpustakaan dan 

dikerjakan secara serabutan berdampak pada kegiatan promosi dan 

branding kurang berjalan maksimal. Namun perpustakaan terus 

mengupayakan kegiatan tersebut tetap berjalan dengan cara bekerjasama 

dengan pihak internal yang dapat membantu serta pihak eksternal dalam 

hal ini dengan perpustakaan kota atau provinsi. 

3. Upaya branding yang dilakukan Perpustakaan Dinas Pendidikan Kota 

Yogyakarta untuk memperoleh identitas atas brand yang dimiliki 

berdasarkan empat perspektif yakni sebagai berikut: 

a. Brand as Product 

Upaya branding yang dilakukan Perpustakaan Dinas Pendidikan Kota 

Yogyakarta dengan cara pembuatan konten. Konten yang dibuat 

dimaksudkan guna memberikan stimulus kepada pengguna sehingga 

nantinya dapat dipergunakan sebagai icon dalam proses branding. 

b. Brand as Organization 

Upaya branding yang dilakukan perpustakaan adalah dengan 

menekankan pada tema-tema koleksi pendidikan baik tentang 

pengembangan kurikulum, manajemen, penilaian, pengawasan dan lain 
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sebagainya digunakan sebagai identitas khas Perpustakaan Dinas 

Pendidikan Kota Yogyakarta. 

c. Brand as Person 

Proses interaksi sosial terlihat begitu baik dilakukan oleh pustakawan 

kepada pengguna, bagaimana menciptakan kesan atau citra di angan 

para pengguna sehingga dalam pikiran para pengguna muncul sebuah 

penilaian bahwa perpustakaan cukup membantu mereka dalam 

beberapa aspek sosial seperti memberikan kontribusi pada produktifitas 

kerja dengan menyediakan koleksi yang relevan. 

d. Brand as Symbol 

Dinas Pendidikan sebagai lembaga yang menaungi perpustakaan dalam 

mendukung kegiatan promosi dan branding cukup baik. Dukungan 

yang diberikan lembaga dalam bentuk himbauan atau surat edaran yang 

ditujukan kepada seluruh pegawai di lingkungan dinas pendidikan 

untuk turut memanfaatkan koleksi perpustakaan guna menunjang 

produktifitas bekerja. 

 

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti menyampaikan beberapa 

saran terkait proses kegiatan promosi dan branding berbasis teori 

interaksionisme simbolik pada aplikan E-WOM (Electronic Word of Mouth) 

di Perpustakaan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, yaitu sebagai berikut: 
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1. Perpustakaan hendaknya memiliki perencanaan kegiatan promosi dan 

branding yang baik adan terorganisir dengan cara menyusun secara rinci 

tahapan-tahapan yang mencakup detail kegiatan promosi dan branding.  

2. Perlu adanya pembenahan dalam proses komunikasi antara pustakawan 

dan pimpinan. Bagaimana perencanaan dan penentuan target promosi, 

serta kebijakan-kebijakan untuk mendukung seluruh aspek kegiatan 

promosi dan branding. Agar tidak hanya dari satu pihak saja yang 

mengetahui permasalahan yang dihadapi, namun juga untuk menyamakan 

persepsi guna mencapai tujuan serta sasaran yang akan dicapai. 

3. Jenis penelitian seperti ini yakni promosi dan branding memang sudah 

banyak dilakukan, namun pengkajian dari perspektif sosial masih 

tergolong baru. Maka dari itu, dibutuhkan pengkajian lebih mendalam 

serta pembahasan yang kompleks agar memberikan kontribusi terhadap 

keilmuan perpustakaan dengan menggunakan teori kritis sosial. 
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