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ABSTRAK  

Perilaku pencari informasi di sebuah perpustakaan Perguruan Tinggi 
berbagai macam yang dilakukannya, dapat dilihat baik melalui aktifititasnya 
maupun model perilaku pencariannya. Hal ini penulis membahas mengenai 
“Aktifitas Perilaku Pencari Informasi E Journals dalam Website 
Library.Uns.ac.id. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
Aktivitas Perilaku Pencari Informasi E Journals dalam website 
Library.Uns.ac.id Di Kalangan Mahasiswa Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. 
Populasi dalam penelitian ini 150 orang yang diambil 20 % yaitu dengan 
jumlah sampel 30 orang. Sumber data yang digunakan adalah kuesioner. 
Tempat yang digunakan adalah di UPT perpustakaan UNS. Teknik sampling 
yang digunakan adalah random sampling.Teknikpengumpulandata 
yangdigunakan  adalah observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
dengan SPSS 16.0. Variabel  Aktifitas Perilaku Pencari Informasi E Journals 
di Website Library.Uns.ac.id. dapat dikategorikan tinggi karena berada pada 
kategori tinggi yaitu sejumlah 9 atau 29,9% responden menyatakan tinggi. Hal 
ini terdapat pada kegiatan pencarian informasi seperti melalui aktifitas yang 
dilakukan juga dengan model perilaku pencariannya yaitu melalui starting, 
chaiining, browsing, Differentiating,monitoring, dan extracting.  

 
Kata Kunci : Perilaku pencari informasi, e journals  
 
 

A. Pendahuluan  

Menurut pengamatan penulis,pengunjung perpustakaan yang melakukan 

penelusuran informasi khususnya dalam penelusuan e journals cukup dibilang 

banyak mengingat banyak tugas-tugas yang harus dikerjakannya begitunya juga 

bagi mahasiswa semester akhir yang siap untuk menulis karya ilmiahnya. Namun 

mereka kadangkala masih tergolong merasa kesulitan untuk mendapatkannya 

informasi yang dicarinya tersebut. Lebih-lebih pengunjung yang datang dari 



Seminar Nasional Prodi Ilmu Perpustakaan UM  

Literasi Digital dari Pustakawan untuk Merawat Kebhinekaan 

Malang, 10 Oktober 2018 

 

 

 

perguruan tinggi lainnya. Ada apakah sebenarnyayang terjadi dengan hal 

tersebut, masih ada yang  belum diketahuinyakah untuk mencarinya,  bagaimana 

cara yang mudah dan cepat untuk mendapatkan informasi yang diinginkannya 

sesuai dengan kebutuhannya tersebut. Sehingga dengan feneomena tersebut 

pustakawan berusaha memberikan arahan melalui kegiatan literasi informasi 

yang dilakukannya sesuai jadwal yang ditentukannya, namun masih saja ada 

mahasiswa yang belum mengetahuinya. Sehingga dengan adanya hal tersebut  

pustakawan kepada pengunjung yang melakukan penelusuran informasi melalui 

komputer yang disediakan di ruang skripsi masih perlu memberikan arahan dan 

bimbingan kepada mereka pada saat mereka melakukan penelusuran informasi e 

journals di ruang skripsi UPT Perpustakaan UNS walaupun ada ruang tersendiri 

yang disediakannya untuk penelusuran e journals. Karena dalam mengetikkan 

keyword informasi yang dicarinya dalam sumber informasi e journals perlu 

adanya teori tersendiri agar mudah ditemukannya informasi yang dicarinya, yang 

dalam hal ini yaitu dengan teorinya Boolen yaitu dengan menggunakan kata and, 

or dan not.   

Selain dengan menggunakan teorinya Boolendalam melakukan penelusuran 

informasi juga denganbeberapa model perilaku pencarian yang dilakukaannya 

dalam system penelusurannya yaitu dengan model perilaku pencarian informasi 

lainnya seperti yang dijelaskan oleh Ellis pada bukunya Pendit, 2007. Dengan 

adanya hal tersebut, penulis merumuskan tulisan ini dengan rumusan 

permasalahan sebagai berikut : “Bagaimana Aktivitas Perilaku Pencari Informasi 

E Journals dalam website Library.Uns.ac.id Di Kalangan Mahasiswa Universitas 

Sebelas Maret Surakarta. Disamping itu dengan tujuan untuk mengetahui 

Aktivitas Perilaku Pencari Informasi E Journals dalam website Library.Uns.ac.id 

Di Kalangan Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
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   B. Hasil dan Pembahasan  

        1. Perilaku Pencari Informasi  

     Model model perilaku informasi menurut Ellis  telah dijelaskan sebagai 

berikut : 

a. Starting adalah aktivitas yang diawali melalui kegiatan pencarian 
informasi seperti dari catatan di silabus.  

b. Chaining adalah kegiatan mengikuti serangkaian sitasi dan juga  
pengutipan.  

c. Browsing adalah kegiatan seperti mencari tetapi dengan terarah, di 
tempat-tempat yang dianggap mempunyai kepentingan terhadap 
informasi yang diinginkan.  

d. Differentiating adalah kegiatan seperti pemilahan jenis informasi yang 
dibutuhkan di dalam sumber informasi sebagai sumber referensi untuk 
meneliti jenis kualitas informasi atau isi daripada informasi.  

e. Monitoring adalah kegiatan seperti memantau perkembangan dengan 
memfokuskan diri pada beberapa sumber yang terpilih. 

f. Extracting adalah kegiatan secara sistematis menggali di satu sumber 
untuk mengambil informasi yang dianggap penting.(Sumber : Pendit : 
2007) 

                    Menurut David Ellis di atas bahwa model pencarian informasi dapat           

dilakukan melalui beberapa tahap seperti yang dijelaskan di atas. 

   2. E Journals dalam Website Library.UNS.ac.id  

Dalam penelusuran informasi e journals tidak jarang mahasiswa kurang memahami 

bagaimana untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkannya dapat 

ditemukan dengan cepat dan mudah. Sehingga pustakawan UPT Perpustakaan 

UNS mengadakan kegiatan leterasi informasi yang dijadwalkan pada setiap 

hari Selasa selain mahasiswa dari fakultas mengadakan jadwal sendiri dengan  

mengundang pustakawan mengadakan pelatihan di fakultasnya masing-

masing. Dengan adanya kegiatan literasi informasi kepada mahasiswa 

sehingga civitas akademika khususnya mahasiswa menjadi lancar dalam 

melakukan penelusuran informasi e journals baik melalui teorinya Boolen 

maupun model pencariannya.   
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E journals yang terdapat pada website Library.Uns.ac.id yang sebagian diantaranya 

adalah sebagai berikut, karena sebenarnya masih ada sumber informasi e 

journals lainnya ;   

 

https://library.uns.ac.id/e-journal/ 

 

https://library.uns.ac.id/e-journal/ 



Seminar Nasional Prodi Ilmu Perpustakaan UM  

Literasi Digital dari Pustakawan untuk Merawat Kebhinekaan 

Malang, 10 Oktober 2018 

 

 

 

 

https://library.uns.ac.id/e-journal/ 

 

https://library.uns.ac.id/e-journal/ 

 

E. Metodologi Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada dengan 

menggunakan deskriptif – kuantitatif.  Adapun sumberdatanya 

menggunakan kuesioner. Sementara teknik sampling yang dipakai dengan  

random sampling dan teknik pengumpulan dengan cara observasi. (Masri 

Singarimbun, 1989) Untuk subjek penelitian ini adalah mahasiswa sebagai 

pelaku pencari informasi, sedangkan obyek penelitian ini adalah model 

perilaku pencarian informasi e journals dalam website Library. UNS.ac.id 

di UPT Perpustakaan UNS.  Populasi dalam penelitian ini 
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sejumlah150orang yaitu mahasiswa yang melakukan penelusuran e 

journals karena diambil 20 % sehingga sampelnya berjumlah 30 orang. 

(Masri Singarimbun, 1989). Dalam pengolahan data dengan menggunakan 

program SPSS 16.0.(Hartono, 2011) 

 

F. Pembahasan  

Aktifitas perilaku pencari informasi dalam melakukan penelusuran e journals 

di kalangan mahasiswa UPT Perpustakaan UNS selama tiga bulan terakhir 

pada bulan Juli sd September disini akan dibahas melalui pengukuran 

beberapa indikator berikut ini : 

1. Tingkat keseringan responden saat melakukan penelusuran pada 
sumber informasi e journals seperti ScienceDirect, Emerald, Ebsco, 
ProQuest, IGI dan lainnya melalui website library.uns.ac.id  

2. Tingkat perhatian responden saat melakukan penelusuran pada sumber 
informasi e journals seperti ScienceDirect, Emerald, Ebsco, ProQuest, 
IGI dan lainnya melalui website library.uns.ac.id  

3. Tingkat kelamaan responden saat melakukan penelusuran pada sumber 
informasi e journals seperti ScienceDirect, Emerald, Ebsco, ProQuest, 
IGI dan lainnya melalui website library.uns.ac.id  

4. Tingkat pemanfaatan teori boolenbagi responden saat melakukan 
penelusuran pada sumber informasi e journals seperti ScienceDirect, 
Emerald, Ebsco, ProQuest, IGI dan lainnya melalui website 
library.uns.ac.id  

5. Tingkat keseringan responden dalam melakukan penelusuran e 
journals seperti ScienceDirect, Emerald, Ebsco, ProQuest, IGI dan 
lainnya melalui website library.uns.ac.id dengan cara starting.  

 
6. Tingkat keseringan responden dalam melakukan penelusuran e 

journals seperti ScienceDirect, Emerald, Ebsco, ProQuest, IGI dan 
lainnya melalui website library.uns.ac.id dengan cara chaining.  
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7. Tingkat keseringan responden dalam melakukan penelusuran e 
journals seperti ScienceDirect, Emerald, Ebsco, ProQuest, IGI dan 
lainnya melalui website library.uns.ac.id dengan carabrowsing.  

 
8. Tingkat keseringan responden dalam melakukan penelusuran e 

journals seperti ScienceDirect, Emerald, Ebsco, ProQuest, IGI dan 
lainnya melalui website library.uns.ac.id dengan cara differentiating.  

 
9. Tingkat keseringan responden dalam  melakukan penelusuran e 

journalsseperti ScienceDirect, Emerald, Ebsco, ProQuest, IGI dan 
lainnya melalui website library.uns.ac.id dengan cara monitoring.  

 
10. Tingkat keseringan responden dalam melakukan penelusuran e 

journals seperti ScienceDirect, Emerald, Ebsco, ProQuest, IGI dan 

lainnya melalui website library.uns.ac.id dengan cara Extracting.  

 
Dari masing masing indikator di atas telah dijelaskan pada tabel berikut ini : 

Dari nilai masing-masing indikator tingkat keseringan responden melakukan 

penelusuran informasi e journals dalam website Library.Uns.ac.id di  dilakukan 

perhitungan melalui pencarian interval terlebih dahulu dengan rumus sebagai 

berikut : 

                                           Nilai tertinggi – nilai terendah 

          Interval kelas =   ------------------------------------------ 
                                                             Jumlah kelas  
 

50 – 2525 

                               I = ----------- =  ------ =  5 

             5                5  

Selanjutnya  Nilai Variabel Distribusi Frekuensi Aktifitas Perilaku Pencari 

Informasi dalam melakukan penelusuran e journals di website Library.Uns.ac.id 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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TABEL XI 
 
DISTRIBUSI FREKUENSI VARIABEL AKTIFITAS PERILAKU PENCARI 

 INFORMASI DALAM PENELUSURAN E JOURNALS  
 

No. Kategori Total Nilai Frekuensi Prosentase 

(%) 

1 Sangat tinggi  41 4 13,3 

2. Tinggi 36– 40 9 29,3 

3. Sedang 31– 35 8 26,6 

4. Rendah  26 - 30 8        26,6 

5. Sangat rendah  <25 1          3,3 

 Jumlah   30        100,0 
              Sumber :Pertanyaan nomor 1  sd  10. 

 

Berdasarkan table distribusi frekuensi variable aktifitas perilaku pencari informasi 

penelusuran e journals dalam website Library.Uns.ac.id di atas dapat diketahui 

bahwa responden yang menyatakan sangat tinggi sejumlah 13,3 % atau 4 

oarng, sedangkan yang menyatakan tinggi sejumlah 9 orang atau 29,3 %. 

Adapun yang menyatakan sedang sejumlah 8 orang atau 26,6 % dan yang 

menyatakan sangat rendah hanya 1 orang saja atau 3,3 %. Jadi dalam hal ini 

dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar responden dalam variable 

aktifitas perilaku pencari informasi dalam melakukan penelusuran e journals 

pada website Library.uns.ac.id mempunyai kategori tinggi.  

C. Penutup  

Berdasarkan pembahasan di atas, bahwa dapat diketahui bahwa variable 

aktifitas perilaku pencari informasi penelusuran e journals dalam website 

Library.Uns.ac.id di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar 

responden dalam variable aktifitas perilaku pencari informasi dalam 

melakukan penelusuran e journals pada website Library.uns.ac.id mempunyai 

kategori tinggi.  
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