Seminar Nasional Prodi Ilmu Perpustakaan UM
Literasi Digital dari Pustakawan untuk Merawat Kebhinekaan
Malang, 10 Oktober 2018

Kebutuhan dan Perilaku Pencarian Informasi Mahasiswa JIP
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Farhan Bukhori; Tamara Adriani-Salim
Departemen Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kebutuhan dan perilaku pencarian
informasi mahasiswa JIP (Jurusan Ilmu Perpustakaan) UIN (Universitas Islam
Negeri) Syarif Hidayatullah Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif terhadap 85 responden mahasiswa JIP
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebutuhan
informasi mahasiswa JIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebanyak 49 orang
membutuhkan informasi untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen.
Sedangkan perilaku pencarian informasi mahaisiwa JIP UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta
melalui
enam
tahapan
yaitu
starting
(memulai),Chaining
(menemukan),Browsing (penelusuran),Differentiating (membedakan),Monitoring
(mengamati), danExtracting (mengidentifikasi).
Kata kunci: Kebutuhan Informasi, Perilaku Pencarian Informasi
PENDAHULUAN
Informasi dibutuhkan oleh siapapun baik individu maupun organisasi untuk berbagai
keperluan demi menunjang aktivitas sehari-hari. Menurut Yusuf (2010) informasi
adalah sautu rekaman yang diamati, atau bisa juga berupa putusan-putusan yang
dibuat dalam bentuk cetak dan non cetak yang berasal dari berbagai peristiwa atau
kejadian. Sedangkan menurut Kartika (2012) informasi merupakan fakta, data dan
pengetahuan yang telah dikomunikasikan untuk dapat dimanfaatkan oleh orang lain
agar dapat berguna bagii orang yang membutuhkan. Tak berbeda dari penjelasan
sebulmnya Widyawan (2012) juga menjelaskan pengertian infomasi merupakan suatu
yang dapat memberikan pemahaman, baik berupa komuninkasi tertulis, lisan, foto,
senni, music, atau segala sesuatu yang bias diamati.
Dari beberapa pengertian informasi di atas dapat disimpulkan bahwa informasi adalah
data berdasarkan fakta yang berasal dari berbagai peristiwa yang dialami yang
terekam dalam berbagai media baik cetak mupun non cetak. Selain itu informasi juga
dapat digunakan dalam mengorganisir, mengendalikan, mengawasi, mengatur serta
merencanakan berbagai kegiatan agar aktifitas berjalan dengan lancar. Ditambah lagi
dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat semakin memudahkan individu
maupun lembaga organisasi dalam mencari dan menemukan informasi yang mereka
butuhkan secara cepat.
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Akan tetapi tidak semua informasi yang ditemukan dapat digunakan dalam berbagai
kegiatan untuk kelancaran aktifitasnya, melainkan hanya informasi yang memiliki
kualitas baik, up to date, valid serta berasal dari sumber yang terpercaya. Oleh karena
itu penting untuk siapapun yang terlibat dalam menemukan dan menyebarkan
informasi agar memahami dan meneliti informasi yang ada termasuk sumber
informasi tersebut demi kelancaran aktifitas dan tentunya dapat dipertanggung
jawabkan.
Pada dasarnya siapapun membutuhkan informasi termasuk mahasiswa di dalamnya
yang menggunakan informasi tersebut untuk berbagai kepentingan seperti tugas
kuliah, seminar, penelitian dan berbagai kegiatan aktifitas lainnya. Terlebih lagi
dengan munculnya internet yang membuat arus globalisasi dan pertukaran informasi
semakin cepat membuat mahasiswa semakin dimudahkan dalam mencari dan
menelusur informasi yang mereka butuhkan dimanapun dan kapanpun tanpa
terhalangi oleh ruang dan waktu.
Menurut Wersig dan Windel (Pendit, 1992) kebutuhan informasi didorong oleh apa
yang dinamakan sebagai “a problem situation” yang terjadi dalam diri manusia
(khususnya mahasiswa) yang dirasakan tidak memadai oleh manusia yang
bersangkutan untuk mencapai tujuan tertentu dalam hidupnya, hal ini menyebabkan ia
harus memperoleh masukan (input) dari berbagai sumber yang bersal dari luar
maupun dari sumber yang telah dimilikinya. Hal ini berarti kebutuhan akan infromasi
setiap manusia (mahasiswa) di dorang oleh situasi problematik yang terajdi pada
lingkungannya yang bersifat subjektif dan masih terdapat dalam pikiran yang
membutuhkan sebuah penelitian untuk mengetahui informasi apa saja yang
dibutuhkan oleh tiap mahasiswa dalam berbagai aktifitasnya.
TINJAUAN LITERATUR
Informasi
Pengertian informasi telah banyak disebutkan oleh para ahli seperti yang
diungkapkan Kosam Rimbarawa (2004) informasi adalah disiplin ilmu yang
mempelajari susunan atau kualitas informasi ilmiah dan mempelejari peraturanperaturan atau kaidah teori, sejarah, metodologi, organisasi dokumentasi dan
informasi ilmiah. Sedangakn menurut Tawaf dan Khaidir Alimin (2012) informasi
adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna, lebih berarti dan
bermanfaat bagi penggunanya dan data menggambarkan kenyataan suatu kejadian
dan kesatua yang nyata. Menurut J.B Wahyudi (1992) informasi adalah benda abstrak
yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan positif dan sebaliknya, informasi
dapat memepercepat atau memperlambat pengambilan keputusan.
Dari pengeritan di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa informasi merupakan
benda abstrak yang merupakan disiplin ilmu yang mengkaji setiap peristiwa atau
kejadian untuk selanjutnya dikemas menjadi hal yang lebih bermanfaat bagi
kepentingan pengguna untuk mencapai bebabagai tujuan yang ingin dicapai dari
informasi tersebut.
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Dervin mengemukakan tiga jenis informasi berdasarkan tulisan filsuf Karl Popper
dalam Donald O. Case (2002) (1) tujuan, informasi eksternal adalah hal yang
menggambarkan kenyataan (tapi tidak pernah sama sekali), (2) subjektif, informasi
internal mewakili gambar kita, atau peta realitas kognitif, struktur yang kita
maksudkan pada kenyataan, dan (3) informasi tentang perasaan mencerminkan
prosedur dan perilaku yang memungkinkan kita “ bergerak” antara informasi
eksternal dan informasi internal untuk memahami dunia, dan biasanya bertindak
berdasarkan pemahaman itu juga.
Kebutuhan Informasi
Demi menunjang berbagai kebutuhan setiap mahaisiswa membutuhkan informasi
yang baik agar aktifitas yang mereka lakukan lebih terarah. Kebutuhan informasi
setiap orang termasuk mahasiswa berbeda dengan kebutuhan mahasiswa lainnya, hal
ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kepentingan, tingkat pengetahuan,
lingkungan dan berbagai faktor lain yang menyebabkan kebutuhannya berbeda.
Menurut Ishak (2006) kebutuhan informasi adalah informasi yang diperlukan
seseorang untuk melengkapi atau mencapai suatu tujuan yang dipengaruhi oleh
kondisi fisiologis, situasi dan kognisinya. Sedangaknn menurut Sulistyo-Basuki
(2004) kebutuhan informasi merupakan infromasi yang diinginkan seseorang untuk
keperluan pekerjaan, penelitian, kepuasan rohani, pendidikan dan lain-lain.
Sedangkan menurut Rizal Saiful Haq (2006) kebutuhan informasi mahasiswa strata
satu (S1) dalam rangka; (1) memenuhi tugas perkuliahan (2) mendukung tugas
praktek (3) melaksanakan penelitian dan penulisan skripsi (4) melaksanakan
pengabdian masyarakat, dan (5) melaksanakan kegiatan kemahasiswaan.
Perilaku Pencarian Informasi
Perilaku pencarian informasi merupakan tahapan yang tidak dapat dipisahkan dalam
memenuhi kebutuhan informasi. Menurut Yasir Riady (2013) perilaku pencarian
informasi merupakan perilaku seseorang yang selalu bergerak berdasarkan lintas
ruang dan waktu, mencari informasi untuk menjawab tantangan yang dihadapi,
menentukan fakta, memecahkan masalah, menjawab pertanyaan dan memahami
permasalahan. Sedangkan menurut Darmono yang dikutip oleh Yasir Riady (2013)
perilaku pencarian informasi dipengaruhi oleh beberapa factor yakni faktor internal
atau dari dalam diri pencari informasi dan factor eksternal atau dari luar diri pencari
infromasi yang muncul ketika melakukan kontak dengan kondisi dan situasi yang ada
di sekeliling pencari informasi dengan memanfaatkan sarana dan prasarana
perpustakaan atau unit informasi lain, dan juga terhadap rekan sejawat, atasan, dan
petugas layanan informasi.
Menurut Ellis dalam Yasir Riady (2010) pencarian informasi memiliki enam tahapan
yaitu sebagai berikut:
1. starting merupakan aktivitas yang memulai terjadinya kegiatan pencarian
informasi.
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2. Chaining merupakan penggunaan catatan kaki dan rujukan lain untuk
menemukan sumber
sumber informasi lain mengenai topik yang sama.
3. Browsing merupakan kegiatan pencarian atau penelusuran sumber informasi
yang dibutuhkan.
4. Differentiating merupakan kegiatan penilaian terhadap sumber informasi yang
akan digunakan yang paling relevan dengan kebutuhan
kebutuhan informasi.
5. Monitoring merupakan kegiatan memfokuskan pada sumber yang dipilih
untuk mengetahhui informasi terbaru terkait informasi yang dibutuhkan.
6. Extracting adalah kegiatan mengidentifikasi sumber yang dipilih untuk
mengambil informasi yang dianggap penting.
METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan
pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran
ambaran mengenai kondisi
kebutuhan dan perilaku pencarian informasi mahasiswaJIP UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan penyebaran
kuesioner kepada mahasiswa aktif JIP UIN Sayrif Hidayatullah Jakarta sebanyak 85
responden dari total populasi sebanyak 579 responden dengan tingkat presisi sebesar
10%.. Teknik ananlisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus
yang dikemukakan oleh Wasito (1992) sebagai berikut:
P= F/N x 100% dengan parameter
parameter yang digunakan yaitu 0% (Tidak ada satupun), 1%
- 25% (sebagian kecil), 26% - 49% (hamper setengahnya), 50% (setengahnya), 51%
- 75% (sebagian besar), 76% - 99% (hamper seluruhnya), 100% (seluruhnya)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebutuhan Informasi
Diagram 1. Sumber Informasi yang digunakan
[PERCENTAGE]
[PERCENTAGE]

[PERCENTAGE]

[PERCENTAGE]

Perpustakaan Fakultas

Perpustakaan Lain

Internet

Sumber lain
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Dari diagram di atas sebagian besar (63%) menggunakan sumber internet dan
sebagian kecil menggunakan perpustakaan fakultas (21%), perpustakaan lain (13%)
dan sumber lain (3%).
(3%). Jadi sumber informasi yang paling banyak digunakan
dig
oleh
mahasiswa JIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah internet dengan persentase
sebesar 63%.
Diagram2. Kebutuhan Informasi Mahasiswa JIP UIN Syarif Hidaaytullah Jakarta
[PERCENTAGE] [PERCENTAGE]

[PERCENTAGE]

Mengerjakan Tugas

[PERCENTAGE]

Menambah Wawasan

Menambah Bahan Rujukan

Lain-lain

Dari diagram di atas sebagian besar responden (58%) membutuhkan informasi untuk
mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen, hamper setengahnya responden (28%)
membutuhkan informasi untuk menambah khasanah pengetahuan dan sebagian kecil
responden (14%) membutuhkan informasi
informasi untuk menambah bahan rujukan. Jadi
kebutuhan informasi mahasiswa JIP UIN Syarif Hidayatullah adalah untuk
mengerjakan tugas dengan persentase sebanyak 58%.
Diagram 3. Media Informasi yang digunakan Mahasiswa dalam Mencari Informasi
Media Lain
0%
[PERCENTAGE]

Internet
50%
[PERCENTAGE]
[PERCENTAGE]
[PERCENTAGE]
Buku

Jurnal

Jurnal Elektronik

Buku Elektronik

Internet

Media Lain
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Dari diagram di atas setengah responden (50%) menggunakan internet dalam mencari
informasi, hamper setengahnya (30%) menggunakan buku tercetak, dan sebagian
kecil responden menggunakan media jurnal elektronnik (12%), buku elektronik (2%)
dan jurnal tercetak (6%). Jadi media informasi yang digunakan oleh mahasiswa JIP
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta setengahnya menggunakan media internet dengan
persentase sebanyak 50%.
Perilaku Pencarian Informasi
Terdapat enam tahapan sebagai perilaku
p
pencarian informasi yaitu:
1. Starting (memulai)
Diagram 4. Memulai Mencari Informasi
[PERCENTAGE]
[PERCENTAGE]

[PERCENTAGE]
Membuat Daftar Informasi

Menentukan Topik

Mengelompokkan Kebutuhan Informasi

Daridiagram di atas hamper seluruh responden (93%) menentukan topic informasi
yang akan mereka gunakan dalam mencari informasi yang dibutuhkan dan sebagian
kecil 5% dan 2% responden membuat daftar informasi dan mengelompokkan
informasi yang mereka butuhkan sebelum mencari informasi. Jadi dalam memulai
menelusur informasi yang dibutuhkan mahasiswa
mahasiswa JIP UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta menentukan topic informasi yang ingin dicari.
2. Chaining (Menemukan)
Diagram 5. Menemukan Informasi

[PERCENTAGE]

[PERCENTAGE]

[PERCENTAGE]

Sumber LAin

Silabus

Internet
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Daridiagram di atas setengah responden (50%) menemukan informasi dari internet
sedangkan hamper setengahnya dari responden (28%) menemukan informasi dari
sumber lain dan sebagian kecil responden (22%) menemukan informasi dari silabus.
Jadi dalam menemukan informasi mahasiswa JIP UIN Syarif Hidayatullah
Hid
Jakarta
memperoleh informasi dari internet.
3. Browsing (Penelusuran)
Diagram 6. Penelusuran Informasi
[PERCENTAGE]
[PERCENTAGE]

[PERCENTAGE]

[PERCENTAGE]

Melakukan Penelusuran Sederhana
Melakukan Penelusuran Kompleks
Membatasi Penelusuran Berdasarkan Tipe Dokumen
Jawaban Lain

Dari diagram di atas sebagain besar responden (54%) melakukan pencarian informasi
dengan menggunakan penelusuran sederhana, hampir setengah responden (33%)
melakukan penelusuran dengan menggunakan penelusuran advance atau penelusuran
kompleks sedangkan sebagian kecil responden (11%) membatasi penelusuran
informasi berdasarkan tipe dokumen dalam menemukan iformasi dan (2%)
menggunakan jawaban lain dalam menemukan informasi ayng dibutuhkan. Jadi
dalam melakukan penelusuran mahasiswa JIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
menggunakan
nggunakan pencarian infromasi secara sederhana.
4. Differentiating (Membedakan)
Diagram 7. Cara Membedakan informasi
[PERCENTAGE]
[PERCENTAGE]

[PERCENTAGE]
[PERCENTAGE]

Mengecek Informasi

Membaca Informasi

Mencocokkan Informasi yang Diperoleh
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Dari diagram di atas sebagian besar responden (51%) membedakan informasi dengan
mengecek kembali informasi yang diperoleh, sedangkan hampir setengah responden
(36%) membedakan informasi dengan membaca informasi yang telah diperoleh dan
sebagian kecil reponden (13%) me
membedakan
mbedakan informasi dengan cara mencocokkan
informasi yang diperoleh dengan yang dibutuhkan. Jadi cara yang dilakukan
mahasiswa JJIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah dengan mengecek kembali
informasi yang telah diperoleh.
5. Monitoring (Mengamati)
(Me
Diagram 8. Mencari Informasi Up To Date
[PERCENTAGE]

[PERCENTAGE]

[PERCENTAGE]
Melakukan Diskusi dengan Teman
Membaca Buku/Jurnal/Sumber Lain yang Terkait
Mencari Inforamsi di Internet

Dari diagram di atas sebagian besar responden (53%)mencari informasi yang up to
date adalah dengan membaca buku/jurnal/sumber lain terkait informasi yang
dibutuhkan,
n, sedangkan ahmpir setengah responden (26%) mencari inofrmasi yang up
to date berdasarkan penelususran di internet dan sebagian kecil responden (21%)
mencari inofrmasi yang up to date melalui diskusi dengan teman terkait informasi
yang dibutuhkan. Jadi cara
ca mencari informasi ayng up to date oleh mahasiswa JIP
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah dengan membaca buku/jurnal/sumber lain
yang terkait dengan informasi yang mereka butuhkan.
6. Extracting (Mengidentifikasi)
Mengidentifikasi)
Diagram 9. Mengidentifikasi Informasi dari Berbagai Sumber
[PERCENTAGE]
[PERCENTAGE]

[PERCENTAGE]
Mengakses Informasi dari Sumber yang Terpercaya
Memilih Informasi Sesuai dengan yang Dibutuhkan
Mencocokkan Informasi yagn Diperoleh dengan Kebutuhan
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Dari diagram di atas hampir setengah dari responden mengidentifikasi sumber
informasi dengan cara memilih informasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan (42%)
dan mengakses informasi dari sumber yang terpercaya (37%) sedangkan sebagian
kecil responden mengidentifikasi sumber informasi dengna cara mencocokkan
informasi yang diperoleh dengna yang dibutuhkan. Jadi dalam mengidentifikasi
informasi yang dilakukan oleh mahasiswa JIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah
dengan memilih informasi yang paling sesuai dengan yang mereka butuhkan.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya
terhadap kebutuhkan informasi mahasisiwa JIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
sebagian besar responden (58%)atau sebanyak 49 responden membutuhkan informasi
untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen pengajar dengan sumber yang
diperoleh sebagian besar (63%) dari internet dan setengah responden (50%)
menggunakan media internet untuk memenuhi kebutuhan informasi.
Sedangkan perilaku pencarian informasi yang dilakukan oleh mahasiswa JIP UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta terdapat enam tahapan yaitu sebagai berikut:
1. starting(memulai) dalam memulai pencarian informasi sebagian besar (93%)
menentukan tema atau topik pembahasan sebelum mencari informasi.
2. Chaining(menemukan) dalam menemukan informasi yang dibutuhkan oleh
mahasiswa JIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yakni sebanyak 50% atau
setengah dari responden adalah dari internet.
3. Browsing(penelusuran) dalam menemukan informasi yang dibutuhkan
sebagian besar responden (54%) mahasiswa JIP UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta melakukan pencarian dengan penelusuran sederhana.
4. Differentiating(membedakan) dalam membedakan informasi sebagian besar
responden (51%) mahasiswa JIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan cara
mengecek kembali informasi yang diperoleh.
5. Monitoring(mengamati) dalam mengamati informasi yang dibutuhkan
sebagian besar responden (53%) mencari informasi yang up to date adalah
dengan membaca buku/jurnal/sumber lain terkait informasi yang dibutuhkan.
6. Extracting(mengidentifikasi) dalam mengidentifikasi informasi hampir
setengah dari responden melakukan identifikasi dengan memilih informasi
yang sesuai dengan kebutuhan dan mengkases informasi dari sumber yang
terpercaya.
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