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LITERASI INFORMAS1 

Pendahuluan 

Dewasa ini berbagai lembaga pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai 

dengan perguruan tinggi ada yang mulai, sedang, dan telah membangun program literasi 

informasi. Literasi informasi yang merupakan terjemahan dari informasition literacy, dalam 

pengertian ringkas diartikan sebagai keberaksaraan informasi atau kemelekan informasi. 

Penguasaan literasi informasi dipandang sangat penting dalam proses pembelajaran 

sehingga menjadi bagian dari program pendidikan dalam lingkup yang lebih luas, bahwa 

program literasi informasi sebenarnya adalah program pemberdayaan masyarakat 

khususnya dalam bidang informasi. 

Literasi informasi berhubungan erat dengan tugas pokok layanan perpustakaan. 

Dalam perkembangannya, para pustakawan pada perpustakaan sekolah dan perguruan 

tinggi umumnya memandang ketrerampilan yang hendak dikembangkan dalam program 

literasi informasi adalah berupa keterampilan yang tidak mengundang permasalahan 

artinya, bahwa kemampuan seseorang untuk mencari dan menemukan informasi adalah 

berupa serangkaian keterampilan yang dipindahkan dari pustakawan kepada pengguna 

untuk tujuan memudahkan pelayanan dan agar tidak merepotkan pustakawan. Selanjutnya 

setelah seorang siswa atau mahasiswa memperoleh keterampilan itu, ia diharapkan dapat 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan menyelesaikan masalah, serta pada 

gilirannya menambah motivasi untuk belajar akan tetapi dalam perkembangan sel anjutnya, 

program pelatihan informasi diperluas menjadi pelatihan tentang dunia teks pada umumnya 

yaitu bagaimana cara yang efektif dan efesien untuk mencari dan menemukan dokumen 

dari perpustakaan, selanjutnya ditambah dengan penumbuhan budaya digital agar mampu 

dan terbiasa melakukan akses terhadap berbagai sumberdaya informasi elektronik. Akses 

terhadap sumberdaya informasi elktronik saat ini sudah menjadi kaharusan mengingat 

volume informasi dalam format elektronik yang tersedia saat ini diperkirakan jauh melebihi 

informasi yang tersedia dalam format tercetak akibatnya proses pembelajaran harus 

memanfaatkan informasi dalam format elektronik. 



Pentingnya Literasi Informasi 

Kemampuan literasi informasi merpakan suatu proses belajar secara terus menerus. 

Ketika seseorang bermaksud meningkatkan taraf hidupnya maka dia memerlukan sesuatu 

yang lebih darinya yaitu pengembangan diri, baik keterampilan, pendidikan, atau kinerja 

yang lebih, Proses menjadi lebih adalah belajar. Kemampuan untuk dapat belajar secara 

mandiri akan membuat proses yang dilalui lebih mudah dengan literasi informasi. 

Literasi dianggap penting karena pada saat ini penemuan informasi sangat pesat dan 

dalam format yang bermacam-macam. Tidak semua inforrnasi yang diciptakan sama, 

beberapa berupa perintah dalarn bentuk yang umurn ataupun informasi yang dapat dipercaya. 

Namun beberapa ada yang bersifat rancu/bias, tidak mutahir ataupun informasi yang salah. 

Literasi informasi juga dibutuhkan dalam irnplementasi kurikulum berbasis 

kompetensi yang mensyaratkan peserta didik untuk memanfaatkan banyak sumber informasi. 

Menurut Association of College & Research Libraries (ACIU) setelah rnenguasai 

keterarnpilan literasi informasi individu akan bisa : 

1, Menentukan batas informasi yang diperlukan. 

2. Mengakses informasi yang diperlukan dengan efektif dan efisien. 

3, Mengevaluasi informasi dan sumber-sumbemya dengan kritis 

4. Memadukan sejumlah informasi yang terpilih menjadi dasar pengetahuan seseorang. 

5. Menggunakan informasi dengan efektif untuk mencapai tujan tertentu. (ACRL 2000: 1) 

Bagi mahasiswa, kemampuan ini akan menentukan banyaknya informasi yang dapat 

diserap, dm lebih dari itu mahasiswa makin marnpu menyelesaikan masalah secara kritis, 

logis dan tidak mudah diperdaya oleh informasi yang diterimanya tanpa evaluasi. Hasil 

proses belajar akan maksimal clan mahasiswa terlatih untuk belajar secara mandiri. Kemudian 

akhimya kebiasaan ini akan menunjang karirnya dalam dunia kerja. 

A. Definisi Literasi lnformasi 

Literasi informasi sering juga disebut dengan keberaksaraan informasi atau 

kemelekkan informasi. Dalam bidang ilmu perpustakaan dan informasi, literasi informasi 

sering dikaitkan dengan kemampuan mengakses dan memanfaatkan secara benar informasi 

yang tersedia. 



Pengertian literasi informasi yang sering dikutip adalah pengertian literasi informasi 

dari American Library Association (AM): 

"Information literacy is a set of abilities requring individuals to " recognize when 

information is needed and have the ebilitiy to locate, evaluate, and use effective needed 

information" 

Artinya, literasi informasi diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk 

mengidentifikasi informasi yang yang dibutuhkannya, menngakses dan menemukan 

informasi, mengevaluasi informasi dan menggunakan informasi secara efektif dan etis 

(dalam Naibaho, 2007: 7-8) 

Definisi tentang literasi informasi sangat banyak dan terus berkembang sesuai 

kondisi waktu dan perkembangan lapangan. Dalam rumusan yang sederhana literasi 

informasi adalah kemampuan mencari, mengevaluasi dan menggunakan informasi yang 

dibutuhkan secara efektif. Hakikat dari literasi informasi adalah seperangkat keterampilan 

yang diperluukan untuk mencari, menelusur, manganalisis, dan memanfaatkan informasi 

(Bundy, 2001). Mencari informasi dapat dilakukan di perpustakaan, toko buku, dipusat- 

pusat informasi, di internet dan sebagainya. Menelusur adalah upaya untuk menemukan 

kembali informasi yang telah disimpan. 

Komponen Literasi Informasi 

Beberapa definisi menggambarkan bahwa informasi dapat ditarnpilkan dalam 

beberapa format dan dapat dimasukkan ke dalam swnber yang terdokumentasi (buku, journal, 

laporan, tesis, grafik, lukisan, multimedia, rekarnan suara). Di masa depan, mungkin ada 

format lain dalam menampilkan infomasi di luar imajinasi pada saat ini. Ada beberapa 

literasi yang dapat mendukung literasi inforrnasi, yaitu: 

1. Literasi Perpustakaan (libarary literacy). Literasi perpustakaan membantu seseorang 

menjadi pengguna mandiri perpustakaan clan mampu untuk menetapkan, mengambil 

d m  menemukan kembali informasi dari perpustakaan. 

2. Literasi Visual (visual literacy), diartikan sebagai kemampuan untuk mernaharni dan 

menggunakan gambar, termasuk kemampuan untuk berfdcir, belajar, dan menjelaskan 

istilah yang digambarkan 



3. Literasi Media (media literacy), didefinisikan sebagai kemampuan untuk memperoleh, 

manganalisis dan menghasilkan informasi untuk hasil yang spesifik. 

4. Literasi Komputer (computer literacy), secara umum diartikan akrab Dengan 

perangkat komputer dan mampu menciptakan dan memanipulasi dokurnen, serta 

akrab dengan email dan internet. 

5. Literasi jaringan (network literacy) adalah kemampuan untuk menentukan lokasi 

akses dan menggunakan informasi d a l ~  lingkungan jaringan pada tingkat nasional, 

regional, dan internasional. (Bhandari 2003:2-4). 

Literasi perpustakaan dibutuhkan untuk menemukan informasi yang yang dibutuhkan, 

paham terhadap bagaimana bahan pustaka diatur dan akrab dengan sumber informasi yang 

tersedia , mengetahui tentang jenis perpustakaan dan fungsinya, mampu menggunakan 

katalog, mengerti akan kegunaan referensi untuk tujuan yang berbeda, menggunakan sumber 

informasi tarnbahan; seperti indeks, abstrak, bibliografi, dan biografi. Selain itu mengetahui 

tentang peraturan perpustakaan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk 

mempertahankan lingkungan perpustakaan, mengetahui pelayanan dan fasilitas perpustakaan, 

mengetahui perencanaan tata ruang dan struktur organisasi, mengetahui sumber informasi, 

seperti sumber dokurnentasi, sumber audio visual, sumber elektronik, pemetaan multi media 

dan fotografi, ahli dalam subjek tertentu yang juga merupakan sumber informasi serta 

memilki pengetahuan terhadap Online Public Access Catalog (OPAC). 

Literasi visual terdiri dari belajar visual yaitu pengadaan dan pembangunan ilmu 

pengetahuan secara mendalam, lalu dilanjutkan dengan berfikir secara visual yaitu 

kemampuan untuk menyusun gambaran fikiran dalam bentuk, garis dan warna, serta 

penciptaan tampilan visual yaitu kemampuan untuk menggunakan simbol visual untuk 

menampilkan ide dan memberitahukan artinya. 

Literasi media dibutuhkan dalam mengevaluasi informasi, seseorang atau dalam ha1 

ini harus mampu berfikir kritis dan mampu menyaring informasi yang diperolehnya 

Seseorang dikatakan literat terhadap media apabila peduli pada interaksi sehari-hari dengan 

media dan pengaruhnya terhadap gaya hidup, menafsirkan dengan efektif pesan untuk 

menyampaikannya sesuai dengan pengertian sebenarnya, menyampaikan dengan baik tentang 

berita yang ditutupi media, sensitif terhadap perkembangan isi dari media yang berarti 

pembelajaran mengenai budayanya. Literasi media mendukung literasi informasi karena 

informasi berasal dari berbagai media maka dibutuhkan kemampuan untuk menganalisis 

informasi dengan kritis agar tidak termanipulasi oleh informasi yang diperoleh. 



Sedangkan untuk mengkomunikasikan ataupun untuk menciptakan karya baru dari 

informasi yang diperoleh dibutuhkan literasi komputer dan literasi jaringan. Dalarn 

pengelolaan informasi yang telah diperoleh maka dibutuhkan literasi komputer, ha1 ini 

dikarenakan pada saat ini selain isi yang menarik, tampilan informasi yang dihasilkan &an 

mempengaruhi ketertarikan masyarakat terhadap informasi tersebut. Literasi lain yang 

mendukung adalah literasi jaringan, karena selain untuk mencari informasi seseorang juga 

memililsi in fmas i  untuk disebarkan, maka dengw dilgmainya literasi jaringan, informasi 

dapat disebarkan secara luas dan bertanggungjawab. 

Komponen yang telah dijabarkan merupakan bentuk-bentuk literasi yang mendukung 

tercapainya tujuan dari literasi informasi itu sendiri. Merujuk pada arti literasi informasi yang 

telah disimpulkan maka berbagai bentuk literasi tersebut sangat dibutuhkan dan pada 

akhirnya, kelima komponen ini saling melengkapi untuk tercapainya literasi inforrnasi. 

B. Manfaat Literasi lnformasi 

1. Membantu Mengambil Keputusan 

Dalam kehidupan manusia pasti mempunyai masalah. Manusia memerlukan solusi 

untuk memecahkan masalah tersebut. Dalam segenap sisi kehidupan manusia 

mempunyai pilihan yang harus diambil. Pilihan-pilihan yang dihadapi manusia 

memerlukan keputusan. Untuk sukses mengambil keptusan, kita perlu memiliki informasi 

yang cukup. Proses yang harus kita lalui dalam mengambil suatu keputusan adalah : 1) 

Perumusan masalah, 2) pengumpulan informasi, 3) penggunaan informasi. 

2. Menjadi Manusia Pembelajar di era ekonomi pengetahuan. 

Di abad ke-21 ini, manusia menyaksikan sebuah fase peradaban baru yang disebut 

sebagai era ekonomi pengetahuan. Di era seperti ini, pengetahuan manjadi aset bagi 

individu, oraganisasi dan perusahaan jika mereka ingin tetap "survive". 

Kemampuan literasi informasi memiliki peran yang strategis dalam meningkatkan 

kemampuan menjadi manusia pembalajar. Semakin terampil dalam mencari, 

menemukan, mengevaluasi dan menggunakan, semakin terbukalahh kesempatan untuk 

selalu melakukan pembelajaran. 

3, Menciptakan Pengetahuan Baru 



Sehubungan dengan majunya teknologi, keanekaragaman kebutuhan dan tuntutan 

masyarakat terhadap informasi yang dapat diperoleh secara cepat, tepat dan akurat. 

Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kemampuan bangsa tersebut dalam tiga ha1 

yaitu; penciptaan pengetahuan, distribusi pengetahuan dan pengembangan infrastruktur 

teknologi yang memudahkan penyebaran pengetahuan. 

Perkembangan teknologi internet meniscayakan sebuah fenomena yang disebur 

dengan "superhighway information". Batas geografi menjadi tidak ada lagi. lnformasi dan 

pengetahuan bergerak dengan sangat cepat melalui internet. Keterampilan literasi 

informasi akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan informasi dengan cara 

yang cepat pula. Seseorang yang mempuunyai kemampuan literasi informasi yang tinggi 

dicirikan oleh kemampuannya dalam memecahkan masalah dan mengkomunikasikan 

gagasannya dengan baik. la juga dapat berfikir secara kritis dan analitis. la dapat 

membangun argumentasinya secara logis dengan didukung fakta, bukti dan informasi 

yang diperlukan. Seseorang yang memiliki literasi informasi dapat memilah mana 

informasi yang benar dan mana yang salah. Sehingga ia tidak mudah terprofokasi oleh 

informasi tertentu. 

C. Beberapa Contoh Model Literasi lnformasi 

1. The big6 

Para pakar mengembangkan banyak model literasi informasi. Salah satu model 

literasi informasi dikembangkan oleh dua pakar bernama Robert E. Berkowittz pada 

tahun 1987 dan Michael B. Eisenberg. Berkowitz dan Eisenberg menamakan model ini 

dengan the big6 yang terdiri dari 6 keterampilan. Tiap-tiap keterampilam mempunyai 

beberapa langkah. 6 keterampilan literasi informasi the big6 dan langkah-langkahnya 

dapat dilihat dalam bagan 1 di bawah ini. 

Merumuskan masalah, langkah-langkahnya; 

Merumuskan masalah 

Mingidentifikasikan informasi yang dibutuhkan 



Setelah mendapat tugas seperti disebut di atas, maka langkah pertama adalah 

memahami masalah tugas secara keseluruhan dengan cara: 

a) Brainstorming dengan untuk memastikan bentuk, isi, kebutuhan untuk 

menyelesaikan tugas. Cara ini digunakan untuk menggali, mempertajam, 

mengembangkan gagasan dan penemuan masalah. Brainstorming dapat dilakukan 

melalui visualisasi pemikiran kita dan mengajukan pertanyaan. Gunakan pertanyaan 

5 WIH(What, When Who, Why, Where dan How) untuk memperjelas area. 

b) Clustering dapat digunakan untuk membuat hubungan dari bagian-bagian topik 

sehingga tampak relasinya dengan menggunakan bagan dan garis. Atau 

menggunakan gambar sketsa 

c) Freewriting adalah menulis bebas tentang apa saja yang barkaitan dengan topik atau 

tugas. Gunakan freewriting untuk menyatakan atau menggambarkan proyek secara 

tulisan. 

Hasil dari proses di atas adalah pernyataan dari rugas yang menjadi rumusan masalah. 

Rumusan masalah diperoleh setelah diidentifikasi melalui berbagai cara 

1. Mengembangkan Srategi pencaarian informasi 

a. Menentukan Sumber 

b. Memilih sumber terbaik 

2. Lokasi dan akses 

a. Mengalokasikan sumber secara fisik dan virtual 

b. Menemukan informasi di dalam sumber-sumber 

3. Memanfaatkan informasi 

a. Membaca, dan mendengar 

b. Memiih informasi yang relevan dari berbagai sumber 

c. Mensistesiskan informasi 

4. Mengoragnisasikan informasi dari berbagai sumber informasi 

5. Mempresentasi informasi tersebut 



Empower Eight dibuat tahun 2005 dalam workshop intemasional yang diprakarsai 

UNESCO dikembangkan di wilayah Asia Tenggara, sekarang menjadi hak rnilik 

intelektual NILIS Srilangka, dengan keterampilan, terdiri dari; 

Mengidentlfikasi topiklsubjek, jenis-jenis sumber 

Mengekplorasi sumber dan informasi yang sesuai dengan topik 

Menyeleksi dan merekam informasi yang relevan dan mengumpulkan ktipan- 

kutipan yang sesuai 

Mengoragnisasi, mengevaluasi, dan menyusun informasi menurut susunan yang 

logis, membedakan antara fakta dan pendapat dan menggunakan alat bantu visual 

untuk membandingkan dan mengkontraskan informasi 

Menciptakan informasi dengan menggunakan kata-kata sendiri mengedit dan 

embuat daftar pustaka ataupun menghasilkan karya baru. 

Mempresentasikan, menyebarkan dan menyampaikan informasi yang dihasilkan 

Menilai output berdasarkan masukan dari orang lain. 

Menerapkan masukan, penilaian, pengalaman yang diperoleh untuk kegiatan yang 

akan datang, dan menggunakan pengetahuan baru yang diperoleh untuk pelbagai 

situasi 

Perbedaan antara The big6 dan Empowering8 

Perbedaan antara the big6 dan empower8 terletak pada kemampuan kelima yaitu 

sintesis. Di the Big6 menjadi orgabisasi, penciptaan dan presentasi pada Empowering8. 

Selanjutnya kemampun ke 8 yaitu penerapan tidak terdapat pada the big 6. 

Sedangkan Seven Pillars Model, dibuat oleh SCONUL (Standing Corhence of 

national and university libraries) Organisasi yang dibawahi perpustakaan di inggris di tahun 

1999, dengan keterarnpilan: 

1. Mengenal kebutuhan infonnasi 

2, Membedakan cara mengatasi kesenjangan, mengetahui sumber inforrnasi 

3. Membangun strategi untuk menentukan lokasi informasi 

4. Menentukan lokasi clan akses informasi 



5. membandingkan dan mengevalwi informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda 

6. Mengorganisir, menerapkan dan mengkomunikasikan informmasi ke orang lain dengan 

cara yang sesuai dengan situasi. 

7. Menyatukan dan membangun atas i n f o m i  yang ada dan mendukung penciptaan ilrnu 

baru. 

Penutup 

Kompetensi dalam rangka pembelajaran seumur hdup,. Pembentkan kompetensi 

memerlukan ketersediaan informasi yang bermakna informasi akan terus mengalir, 

membanjir, tiada henti, dan menawarkan beragai macam pilihan kelimpahrahan informasi 

ini menuntut keterampilan mengelola, mencermati, dan menyaring secara efesien. 

Berbeda dengan informasi di perpustakaan, informasi dari dunia maya mempunyai 

ketersediaan yang melampui batas ruang dan waktu. lnformasi yang bersumber dari 

perpustakaan cendrung diterima sebagai informasi yang andal karena sumber informasinya 

dianggap dipercaya. Akan tetapi, dari dunia maya, segala macam informasi mambaur, mulai 

dari data yang masih mentah dan dalam proses diolah sampai yang sudah matang. Oleh 

karena itu keontetikannya, kesahihan dan keandalannya patut dipertanyakan,. Perlu 

seperangkat kemampuan atau kompetensi untuk mengelola dan memanfaat informasi 

secara efectif yaitu kemampuan literasi informasi. 



DAFTAR PUSTAKA 

File///F:/Perpustakaan UMYC>> literasi informasi htm Diakses pada tanggal 13 Mei 2013. 

Fitrihana, Noor. 2009. "Peningkatan kemampuan Literasi inforrnasi di 

Internet"http://batikyoma.wordpress.comJ2009/0 1/05/420/ diakses tanggal 4 April 2009. 

Gunawan, Agustin Wydia, dkk. 2008. "7 Langhh Literasi Informmi: Knowledge Management". 

Jakarta : Universitas Atma Jaya. 

Hadi, Sutrisno. 1981 "Metode research". Yogyakarta: Yayasan Penelitian Fakultas Psikologi UGM. 

Hasugian, Jonner. 2008. "Urgensi Lkiterasi Informmi dalam Kurikulum berbasis Kompetensi di 

Pergunran Tingg?'. Pustaha: Jumal Studi Perpustakaan dan Informasi, vol4, no.2, hal. 34-44, 

diakses tanggal 18 Oktober 2009. 

Naibaho, Kalarensi. 2008. "Menciptakan generasi Literat Melalui perpustakaan" 

htto://Claranaibaho.multi~1~.com/iouma~item/44/mencip~an generasi literat diakses tanggal 

6 April 2009. 

Proboyekti, Umi. 2008. "Persiapan Kelas Literasi Informas?'. htt~://lecturer.ukdw.ac,idlothie/index 

Dhp diakses tanggal 7 April 2009. 

Pustaha. Jurnal Studi Perpustakaan dan lnformasi Vol. 4 No. 2 Desember 2008 


