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ABSTRAK 

Delman, 2012 " LITERASI INFORMASI MAHASISWA IIPK @3), FAKULTAS 
SASTRA,UNIVERSITAS NEGERI PADANG PADANG (Semester V1T.A 
2012l2013) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kemarnpuan literasi infomasi 
mahasiswa IIPK @3) yang meliputi kemampuan menentukan jenis dan batas inforrnasi yang 
dibutuhkan, kemarnpuan mengakses informasi yang diperlukan dengan efektif dan efisien, 
kemampuan mengevaluasi temuan dan sumber - sumber nya secara kritis, kemampuan 
menggunakan dan mengkomunikasikan informasi dengan efektif, dengan menggunakan 
standar yang dibuat 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa Prodi 
IIPK (D3) semester V1T.A. 2012/2013, berjumlah 50 orang. Sampel yang digunakan adalah 
total sampling yaitu mengambil seluurh populasi menjadi sarnpel. Penelitian ini dilakukan pada 
bulan November 201 2. 

Hasil analisis menuunjukkan literasi informasi yang dirniliki mahasiswa IIPK dengan 

menggunakan acuan yang dibuat ACRL adalah sebagai berikut. Kemampuan yang dimiliki lebih 

dari setengah mahasiswa (56%), mampu menentukan kealamiahan dan keluasan informasi dapat 

dikatakan sudah baik. Dalam ha1 kemampuan mengakses informasi, mayoritas mahasiswa (60%) 

mampu mengakses informasi sehingga dapat dikatakan mahasiswa telah memiliki kemampuan yang 

baik, Dalarn ha1 mengevaluasi informasi yang dipilih secara kritis, mayoritas mahasiswa (59%) sudah 

melakukannya dengan baik. Kemudian lebih dari setengah mahasiswa (60%) mampu 

mengkomunikasikan informasi dengan baik. Dengan melihat keadaan lapangan menunjukkan 

mahasiswa IIPK sudah memiliki kemampuan literat yang cukup baik. 



PENGANTAR 

Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalarn ha1 ini. 
Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen untuk melakukan 
penelitian sebagai bagian integral dari kegiatan mengajarnya, baik yang secara langsung 
dibiayai oleh dana Univefsitas Negeri Padang m a w  dana dari sumber lain yang relevan atau 
bekerja sarna dengan Instansi terkait. 

Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang bekerjasama 
dengan Pimpinan Universitas, telah menfasilitasi peneliti untuk melaksanakan penelitian 
tentang Literasi Informasi Mahasiswa IIPK @3) Fakultas Sastra Universitas Negeri 
Padang (Semester V/T.A 201212013, sesuai dengan surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian 
Dosen Madya Universitas Negeri Padang Tahun Anggaran 2012 Nomor: 
680/UN35.2/PG/2012 TanggaL 3 Desember 2012. 

Karni menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab berbagai 
permasalahan pernbangunan, khusuusnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian di 

I 

atas. Dengan selesainya penelitian ini, Lembaga Penelitiian Universitas Negeri Padang akan 
dapat memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai bagian upaya penting dalarn 
peningkatan mutu pendidikan pada umurnnya. Disamping itu, hasil penelitian ini juga 
diharapkan memberikan masukan bagi instansi terkait dalarn rangka penyusunan kebijakan 
pembangunan. 

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan penelitian, 
kemudian untuk tujuan desiminasi, hasil penelitian ini telah diseminarkan ditingkat 
Universitas. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi pembangunan ilmu pada 

I urnurnnya dan khususnya peningkatan mutu staf akademik Universitas Negeri Padang. 
Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih ke berbagai pihak yang 

membantu terlaksananya penelitian ini, terutarna kepada pimpinan lembaga terkaiit yang 
menjadi objek penelitian, responden yang menjadi sampel penelitian, dan tim pereviu Lembaga 

I 
I 

Penelitian Universitas Negeri Padang. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada 

I Rektor Universitas Negeri Padang yang telah berkenan memberi ban- pendanaan bagi 
penelitian ini. Kami yakin tanpa dedikasi clan kerjasama yang terjalin selarna ini, penelitian ini 
tidak akan dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan dan semoga kerjasama yang baik 
ini akan menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. 

Padang, Desember 2012 
, Ketua Lembaga Penelitian 

tas Negeri Padang, 

\ 2. Ahen Bentri, M.Pd. 
NIP. 196 10722 198602 1 002 
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BAB I 

PENDAHZTLUAN 

I Konsep literasi informasi diperkenalkan Paul Zurkowski (President Information 
I 

I 
Industries Association) pada tahun 1974, ketika ia mengajukan sebuah proposal pada The 

National Commission on libraries and Information Science (NCLIS), USA, Zurkowski (1974:6) 

men yatakan, 

I 

"People trained In the application of information resources to their work can be called 
information literate. They hace Ieartned techniques and skill for utilizing the wiude 
range of information tools as well as primary sources in molding information solution to 
their problems ", 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam konsep pembelajaran, cara belajar yang baik adalah mengarahkan dan mendorong 

peserta didik untuk mengernbangkan dan memperluas materi secara mandiri melalui diskusi, 

observasi, studi literatur dan studi dokumentasi, serta cara belajar yang dapat menumbuhkan dan 

memupuk motivasi internal peserta didik untuk belajar lebih jauh dan lebih dalam (Sulipan 

Merujuk pada tulisannya dapat diartikan orang-orang yang dilatih dalam mengaplikasikan 

sumber- sumber informasi, untuk peke jaan mereka dapat disebut dengan information literate 

(terpelajar dalam memanfaatkan informasi ), mereka belajar teknik dan kemarnpuan dalam 

memanfaatkan keluasan perangkat informasi sebagaimana pemanfaatan sumber utarna dalam 

mencari pemecahan masalah yang dihadapi. 

dalam Fitrihana, 2009:2). Hal ini diungkapkan dalarn salah satu pilar pendidikan yang 

menyatakan bahwa proses pembelajaran hams mampu mengajarkan kepada peserta didik 

"learning how to learn". 

Peserta didik dalam ha1 ini mahasiswa harm memiliki kemampuan untuk 

mengidentifikasi, mengakses, menemukan, mengevaluasi, menyusun, menciptakan, mengunakan 

dan mengkomunikasikan informasi kepada orang lain untuk menyelesaikan dan mencari jalan 

keluar dari suatu masalah. Bila telah memiliki kemarnpuan tersebut barulah seorang mahasiswa 

I dapat dikatakan memiliki literasi informasi. 

Untuk menjadi information literatur seseorang hams mampu menempatkan, 

rnengevaluasi dan menggunakan informasi dengan efektif. Pendidikan dibutuhkan untuk 



mendidik para pelajar agar marnpu menghadapi masa depan dengan perubahan kebutuhan 

informasi. Standar literasasi informasi menyediakan sebuah mekanisme untuk membantu pelajar 

menjadi pengguna yang bertanggung jawab terhadap informasi dalam kehidupan. 

Dalam menerapkan keterampilan informasi di dalam kurikulum, pihak akademis tentu 

saja memerlukan sebuah panduan atau standar. Association of College & Recearch Libraries 

(ACRL) telah membuat standar Kompetensi Literasi Informasi untuk Pendidikan Tinggi yang 

mengispirasi pembangunan standar yang sama di negara Inggris, Australia, dan New Zealand. 

Literasi informasi wajib dimiliki mahasiswa, jika mereka tidak mau ketinggalan dan 

menjadi asing di masyarakat yang telah dikelilingi informasi ini. Dengan dimilikinya 

kemampuan tersebut pada diri mahasiswa, akan memudahkan mereka untuk merealisasikan 

slogan lifelong education . selain itu, keterampilan untuk meliterasi informasi adalah salah satu 

strategi utama yang dikumandangkan UNESCO untuk dilaksanakan dalam proses pembelajaran. 

Yang semakin memperkuat lagi keharusan memiliki keterampilan ini adalah bahwa 

keterampilan literasi ini banyak diproyeksikan para ahli sebagai 2 1 st century skills yang dapat 

dijadikanpssword untuk dapat melenggangkan dengan sukses dalam masyarakat informasi. 

Tujuan dari literasi infonnasi adalah mengetahui bagaimana mengorganisasikan 

informasi, bagaimana menemukan informasi yang dibutuhkan dan bagaimana menggunakan 

informasi tersebut untuk mempersiapkannya sebagai pembelajaran seumur hidup. Sehingga 

mahasiswa dapat selalu menemukan informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugasnya. 

Namun, juga ditemukan bahwa kemampuan mengeplorasikan informasi yang dimiliki 

sebagian mahasiswa belum memadai karena tidak dikuasainya teknik dalam literasi informasi, 

sehingga pada akhirnya informasi yang diperoleh tidak sesuai dengan yang dibutuhkan ataupun 

informasi tersebut tidak dapat dimanfaatkan dengan maksimal. 

Program studi ilmu perpustakaan merupakan salah satu jurusan pada tingkat pendidikan 

tinggi yang berfokus pada pengelolaan informasi dengan tujuan akhir adalah rnemberikan 

pelayanan terbaik (kepuasan) bagi para pengguna in formasi. Sangat d i p e r h a t ~ h  bahwa sebagai 

pengelola informasi, mahasiswa program studi ilmu perpustakaan dituntut untuk memiliki 

kompetensi terhadap perkembangan informasi yang berlangsung terus menerus mengikuti 

kemajuan ilmu pengetahuan. Pembekalan literasi inforrnasi yaitu kemampuan menggali dan 



menemukan informasi serta mengolah informasi untuk kernudian digunakan dalarn pengambilan 

keputusan/kesimpulan bagi mahasiswa. Dalam pengamatan awal peneliti, mahasiswa Prodi Ilmu 

Informasi Perpustakaan dm Kearsipan @3) ini telah memperoleh pengetahuan yang memadai 

dalarn bidang desiplin ilmu informasi selarna V semester. Tentunya dapat diasumsikan mereka 

memiliki kemampuan yang memadai dalarn literasi informasi. 

Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada literasi mahasiswa prodi ilmu 

perpustakaan informasi dan kemipan (semester V), Tahun ajaran 201212013) yang merupakan 

pengguna dan juga akan menjadi bagian dari pengelola informasi itu sendiri. Walaupun leterasi 

informasi wajib dimiliki oleh setiap mahasiswa bidang studi apapun, namun mahasiswa program 

studi perpustakaan mempakan calon pustakawan yang nantinya akan bekerja sebagai pengelola 

informasi yang diharapkan memiliki keahlian lebih pada bidang literasi informasi ketersediaan 

pustakawan yang profesional sangat dibutuhkan, sejatinya para pustakawanlah yang mengadakan 

pelatihan - pelatihan atau berbagai macam program dan juga berinisiatif untuk membangkitkan 

semangat bermasyarakat, maka diperlukan peninjauan terhadap literasi inforrnasi mahasiswa 

Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan.. 

Dipilihnya mahasiswa prodi Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan dikhususkan 

pada mahasiswa pada semester V karena dilihat dari kurikulum, mahasiswa telah menerima 

materi perkuliahan yang menctukung tercapainya literasi informasi dengan lebih baik, mahasiswa 

juga sudah memasuki tahap awal dalam mengumpulkan informasi untuk pembuatan tugas akhir, 

ha1 ini juga dilakukan karena mahasiswa pada semester v telah menggunakan kurikulum berbasis 

kompetensi dan telah melalui tiga tahun pendidikan, dimana para mahasiswa telah dibekali ilmu 

untuk mengeksplorasi mformasi secara mandiri dm efektif. 

Berdasarkan latar beiItkmg di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap 

kemarnpuan literasi informasi para calon pustakawan yakni mahasiswa prodi Ilmu Perpustakaan 

@3)., maka dalam hal ini penulis rnengangkat judul literasi mahasiswa Pradi Ilmu Infonnasi 

Perpustakaan dm Kearsipan D3 (semester v/T.A. 201 112012) Fakultas- Sastra Universitas Negeri 

Padang. 



B. Perumusan MasaIah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah sekaligus 

pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian mi adalah bagaimma literasi 

informasi mahasiswa program studi ilrnu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan D3 ( semester 

V, tahun ajaran 201212013, Fakultas Sastra , Universitas Negeri Padang. 

C. Tujuan Penelitian 

Pada dasarnya tujuan penelitian ini adalah mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan 

yang muncul pada rumusan masalah penelitian-maka, adapun yang menjadi tujuan penelitian 

adalah untuk mengetahui kemampuan literasi informasi mahasiswa Program Studi Ilmu 

Informasi Perpustakaan dan Kearsipan (IIPK) D3 ( Semester V,tahun ajaran 201312014) 

Universitas Negeri Padang. yaitu :kemampuan menentukan jenis dan batas informasi yang 

dibutuhkan, kemampuan mengakses informasi yang diperlukan dengan efektif dan efisien, 

kemampuan mengevaluasi temuan dan sumber - sumber nya secara kritis, kemampuan 

menggunakan dm mengkomunikasikan informasi dengan efektif, 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Dibidang keilmuan, yaitu mengetahui perilaku pengguna informasi terhadap literasi 

informasi, baik dalam mengidentifikasi, mengakses , menemukan, memilih, menggunakan 

dan mengevaluasi informasi secara efektif. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

barometer terhadap sejauh mana kompetensi literasi informasi yang dimiliki oleh 

mahasiswa program studi Hmu Informasi Perpustakaan dan kearsipan @3) 

2, Pembaca, memberi pemahamanan terhadap pembaca bahwa kemampuan terhadap literasi 

informasi dibutuhkan untuk mendukung kehidupan dalam memecahkan permasalahan 

secara mandiri dm menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya. 

3. Penulis, melalui setiap proses yang dikerjakan dalam penelitian ini diharapkan dapat 

menambah wawasan dan pengetahuan penulis sendiri, salah satunya peningkatan 

kemampuan dalam pemberdayaan informasi. 



E. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini merupakan kajian pengguna tentang literasi inforrnasi yang mencakup 

kemarnpuan menen tuh  jenis dan batas inforrnasi yang dibutuhkan, mengakses informasi yang 

diperlukan dengan efektif dan efesien, mengevaluasi temuan dan sumber-sumbernya secara 

kritis, menggunakan infoormasi dengan efektif.. Yang menjadi objek penelitian adalah 

mahasiswa prodi ilmu perpustakaan D3 (Semester VI1T.A. 20 13/20 14), Fakultas Sastra 

Universitas Negeri Padang.. 



BAB n 
TINJAUAN PUSTAKA 

A. KAJIAN TEORI 

I 1. Literasi Informasi 

1.1. Pengertian Literasi Informasi 

Pertama kali konsep literasi informasi diperkenalkan oleh Paul Zurkowski (President of 

Information Industries Association), ketika ia mengajukan proposal kepada 23e national 

Comission on Libraries and Information literacy (NCLIS), USA in 1974. Namun walaupun 

demikian istilah informatiom literacy tidak selalu dapat diterima sepenuhnyya. Carbo dalam 

Sulistyo-Basuki (200if.2) mengusulkan istilah information Mediacy untuk information literacy 

sementara Goestch dan kaufinan dalarn artikel yang sama mengusulkan istilah information 

kompetency untuk istilah yang sama. 

I Berdasarkan kamus oxford: literacy is abiliq to read and write yang berarti kemarnpuan 

untuk membaca dan menulis, sedangkan informasi dalam kamus oxford: Information is fact to 

~ talk, heard and discivered about somebo+/something, yaitu fakta tentang seseorang atau 
1 sesuatu yang dibicarakan , diiiengar dan ditemukan. 
I 
I 

I Library of Congress Subject Heading (LCSH). , menyertakan subjek "information 

I 
I 

literacy' dengan diikuti pengertian dari literasi inforrnasi, yaitu Here are enetered work on the 

abitlity to recognize when infomation is needed and to locate, evaluate, and use the required 

informatin eflectively. Deskripsi dari LCSH ini mencerminkan definisi umum agar dapat 

dirnengerti dari bidang pendidikan. 

Menurut Dictionary for Library and Information Science (2004:356) literasi informasi 

adalah: 

Skill in$nding the information one needs, including and understanding of how libraries 

are organized, familiarity with resource they provide (including information formats and 

autimatied search tools), and knowledge of commonly used techniques. The concept also 

includes the skiII required to crifically evaluafive information contents and employ it efectively. 



Aswell as understanding of the technological infiactructure on wich information transmission 

as based, including its social, and cultural context and impact.. 

Dari pengertian tersebut dinyatakan bahwa literasi informasi adalah kemampuan dalam 

menemukan informasi yang dibutuhkan, termasuk pemahaman bagaimana bahan pustaka diatur, 

akrab dengan dengan sumber informasi yang tersedia (termasuk format informasi dan alat 

penelusuran otomatis). Konsep tersebut juga mencakup kemampuan untuk mengevaluasi isi 

informasi dengan kritis dan menggunakannya secara efekktif, seperti pemahaman terhadap 

perangkat teknologi sebagai dasar penyimpanan informasi. 

Chartered Institut of Library and Information Professionals (CILIP) mendefinisikan 

literasi informasi sebagai information literacy is knowing when and why you need inform, where 

to Jind it, and how to evaluate, use and communicate it in an ethical manner (CILIP, 2008: 1 ) .  

Pengertian yang sama juga diberikan oleh Asosiasi pekerja Informasi Sekolah Indonesia (APISI) 

yaitu literasi informasi adalah seperangkat keterarnpilan untuk mendapatkan jalan keluar dari 

suatu masalah yang ada. Keterampilan ini mencakup keterarnpilan mengidentifikasi masalah, 

mencari informasi, menyortir, menyusun, memanfaatkan, mengkomunikasikan dan 

mengevaluasi hasil jawaban dari pertanyaan atau masalah yang dihadapi (2008: 1) 

Dalam final report American Libarary Association's Presidental Committee on 

information literacy (ALA: 1989) memberikan definisi yang banyak digunakan yaitu, Information 

literacy is a set of abilities requiring individuals to recognize when information is needed 

information. Dapat diartikan bahwa literasi informasi adalah seperangkat kemampuan yang 

dimiliki seseorang untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan, memiliki kemampuan untuk 

menempatkan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang dibutuhkan secara efektif. 

Sedangkan dalam Sri Lanka journal of Librarianship & Information management terdapat 

pengertian literasi informasi yaitu 

"Information literacy is defined as the ability to access, evaluate, and use information 
from a variety of sources. As students prepare for the 21st century, traditional instruction 
in reading, writing, and mathematics needs to be couples with practice in communication, 
crtitical thi, and problem solving skills". 

Dari definisi tersebut literasi informasi merupakan kemarnpuan untuk mengakses, 

mengevaluasi dan menggunakan informasi dari berbagai jenis sumber. Sebagai pelajar yang 



dipersiapkan untuk menghadapi abad 2 1,  keterampilan dasar dalam membaca, menulis dan 

berhitung dibutuhkan untuk mendampingi kemampuan dalam komunikasi, berfikir kritis dan 

kemarnpuan memecahkan masalah. 

UNESCO menekankan pentingnya mengintegrasikan keterampilan informasi ke dalam 

tiga keterampilan dasar literasi yang dikenal sebelumnya: membaca (reading), menulis (writing), 

berhitung (arithmatic) dan meneliti (research). Dengan bekal kemampuan literasi informasi 

tersebut, setiap orang diharapkan memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dan mendapatkan 

manfaat dari perkembangannya di era informasi saat ini. Dengan kata lain, merujuk kepada salah 

satu definisi yang diberikan oleh UNESCO, maka literasi informasi adalah kemampuan 

mengidentifikasi, menemukan, mengevaluasi, mengorganisasikan dan menggunakan informasi 

secara efektif untuk menjawab dan membantu menyelesaikan masalah/isu sosial yang lebih luas. 

Memperhatikan secara seksama berbagai definisi literasi informasi, yang telah 

dirumuskan oleh banyak pihak tersebut, pada dasarnya semua pengertian mempunyai kesamaan 

dan kalaupun ada beberapa perbedaan, ha1 tersebut menjadi saling melengkapi satu dengan 

lainnya. 

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa literasi informasi merupakan kemampuan dalam 

menemukan informasi yang dibutuhkan, termasuk pemahaman bahgaimana bahan pustaka 

diatur, kemudian akrab dengan sumber yang tersedia, mengevaluasi secara kritis, 

mengkomunikasikan, memanfaatkan dengan efektif serta menerapkan informasi tersebut yang 

pada akhirnya bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

Untuk tulisan ini penulis menggunakan istilah literasi informasi untuk information 

literacy dan istilah literat untuk individu yang menguasai keterampilan literasi informasi. 

1.2. Komponen Literasi Informasi 

Beberapa definisi menggambarkan bahwa informasi dapat ditampilkan dalam beberapa 

format dan dapat dimasukkan ke dalam sumber yang terdokumentasi (buku, journal, laporan, 

tesis, grafik, lukisan, multimedia, rekaman suara). Di masa depan, mungkin ada format lain 

dalarn menampilkan informasi di luar irnajinasi pada saat ini. Ada beberapa literasi yang dapat 

mendukung literasi informasi, yaitu: 



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

menjadi pengguna mandiri perpustakaan dan mampu untuk menetapkan, mengambil dan 

menemukan kembali informasi dari perpustakaan. 

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

menggunakan garnbar, termasuk kemampuan untuk berfikir, 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 dokumen, serta akrab dengan 

email dan internet. 

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

dan menggunakan informasi dalam lingkungan jaringan pada tingkat nasional, regional, 

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

Literasi perpustakaan dibutuhkan untuk menemukan infonnasi 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 infonnasi 

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 

dokumentasi, sumber audio visual, surnber 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 kemarnpuan 

untuk menyusun gambaran fikian dalam bentuk, garis dan wama, 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 sebenamya, 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. Dalam pengelolaan 

informasi yang telah diperoleh maka dibutuhkan literasi komputer, ha1 ini dikarenakan pada saat 

ini selain isi yang menarik, tampilan informasi yang dihasilkan akan mempengaruhi ketertarikan 

masyarakat terhadap informasi tersebut. Literasi lain yang mendukung adalah literasi jaringan, 

karena selain untuk mencari informasi seseorang juga memiliki informasi untuk disebarkan, 

maka dengan dikuasainya 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 akhimya, 

kelima komponen ini saling melengkapi untuk tercapainya literasi informasi. 

1.3. Keterampilan Literasi informasi 

The American Library Association (ALA) mendefinisikan literasi informasi sebagai 

istilah yang diterapkan terhadap keterampilan-keterampilan informasi untuk memecahkan 

masalah, yang terdiri dari tujuh keterampilan, yaitu: 

1. Mendefinisikan kebutuhan informasi, yaitu kemampuan seseorang dalam mengetahui 

bahwa pengetahuan yang dimilikinya tentang suatu obyek tertentu adalah tidak 

mencukupi. Narnun dia asadar bahwa disekelilingnya ada banyak sumber-sumber yang 

tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk memecahkan berbagai permasalahannya. 



2. Menciptakan strategi pencarian, yaitu sebuah proses sebelum pencarian yang dengannya 

seseorang mampu mengorganisir data yang saat ini telah diketahuinyya ke dalam 

beberapa kategori atau subyek, mengidentifikasi sumber-sumber yang potensial, 

kemutakhiran, bentuwformat, dan sebagainya. 

3. Mengumpulkan sumber-sumber informasi, yaitu kemampuan seseorang dalam 

melakukan proses pengumpulan berbagai sumber yang diperlukan baik dalam bentuk 

tercetak dan non tercetak, online, dan komputerisasi, interview para pakar, permohonan 

dokumendokumen pemerintah yang cocok, konsultasi dengan para pustakawan dan para 

pakar lainnya untuk saran-saran tentang sumber-sumber tarnbahan yang diperlukan. 

4. Menilai dan memahami informasi, yaitu proses mengorganisir dan kemampuan dalam 

menyaring dan meneliti kata kunci dan topik-topik terkait, mengevaluasi otoritas dari 

sumber-sumber, mengidentifikasi kesalahan-kesalahan, pandangan-pandangan, beberapa 

keberpihakan (bias), dan kemudian kalau perlu memperjelas kembali pertanyaan untuk 

pencarian informasi yang dibutuhkannya. 

5. Menerjemahkan informasi melibatkan analisa, sintesa, evaluasi, dan pengorganisasian 

data terseleksi untuk penggunaan dan kemudian menarik sebuah kesimpulan dari semua 

yang terkait dengan penelitian tersebut. 

6. Mengkomunikasikan informasi, yaitu berbagi informasi dengan cara memberi manfaat 

kepada orang lain dari pertanyaan riset, dalam bentuk laporan, poster, grafik, atau yang 

lainnya. 

7. Mengevaluasi produk prosesnya, yaitu melakukan evaluasi terhadap produk dan proses 

penelitian yang dilakukannya. Keterampilan dalam mengevaluasi tersebut akan dapat 

menentukan sejauhmmana baiknya data yang diperoleh memenuhi apa yang menjadi 

tujuan dari pada suatu penelitian yang dikerjakannya (Arga, 2009:6). 

Gunawan (2008:6) menjabarkan literasi informasi yang merupakan gabungan dari dua 

model literasi informasi, The big 6 dan Empowering 8, dalam sebuah modul. Langkah-langkah 

pada modul tersebut menjabarkan 7 keterampilan, yaitu: 

1. Perumusan masalah. Tujuan: mampu mengidentifikasi dan merumuskan masalah (baik yang 

sederhana maupun kompleks) yang berhubungan dengan tugas-tugas seperti membuat 

rnakalah atau laporan penelitian. 



Untuk mengetahui seberapa besar dan dalam rumusan suatu masalah, kita perlu mengetahui 

beberapa hal, yaitu: siapa pembaca, apa bentuk tulisannya, sudut pandang yang diambil, 

batasan topik, waktu yang tersedia dan panjang tulisan yang dikehendaki. Untuk 

mendapatkan gambaran yang yang lebih jelas mengenai masalah yang dijadikan suatu karya, 

perlu dilakukan beberapa langkah, yaitu: 

Melakukan analisis situasi, yaitu mencari informasi d m  melihat apa yang 

dikatakanldiketahui orang lain tentang suatu topik. 

Brainstroming, yaitu teknik yang digunakan untuk menggali, mempertajam dan 

mengembangkan gagasan, atau pemecahan masalah. Materi yang digunakan adalah 

pengetahuan yang sudah ada di kepala d m  tambahan yang diperoleh melalui analisis situasi. 

Kemudian mengajukan pertanyaan, pertanyaan dapat diajukan mulai dari topik yang paling 

luas sampai yang cukup sempit untuk ditangani dalam satu karya. Langkah selanjutnya 

memvisualisasikan pemikiran (mind mapping), yang terdiri dari beberapa teknik, yaitu 

linegram, siklus, webbing dan idea mapping. 

Perumusan masalah, ada banyak bentuk perumusan masalah, antara lain kalimat topik atau 

tujuan penelitian yang berbentuk kalimat pertanyaan. Rumusan masalah dapat juga 

dituangkan dalam bentuk pertanyaan untuk rnenggugah agar berfikir lebih dalarn lagi 

tentang topik tersebu 

2. Mengidentifikasi sumber informasi. Tujuan: mampu menentukan sumber informasi yang 

sesuai dengan kebutuhan. 

Sumber informasi terdiri dari dokumen, manusia, lembaga, benda ataupun situasi. 

Banyaknya sumber informasi, maka perlu untuk melakukan penilaian yang dilihat dari 

beberapa sisi yaitu. 

Relevansi. Relevansi adalah penilaian tentang sejauh mana informasi yang dikandung 

suatu sumber informasi sesuai dengan masalah yang akan dibahas. Hal ini dapat 

dilakukan dengan cara melihat judul, d a h  isi, abstrak dan pendahuluan atau tujuan 

sumber informasi. 

Kredibilitas. Kredibilitas adalah penilaian tentang sejauh mana suatu sumber informasi 

dapat dipercaya kualitas dan kebenarannya yang dilihat dari penanggungjawab, proses 



pembuatan dan pemanfaatannya dengan melihat seberapa sering karya 

penanggungjawab tersebut digunakan orang lain. 

Kemutahiran. Kemutahiran dapat dilihat dari tahun terbit karya tersebut dan juga dari 

tahun publikasi daftar pustaka yang digunakan. 

3. Mengakses infonnasi. Adalah kemampuan menelusuri dan mengumpulkan informasi dalam 

bentuk literatur dengan tepat. 

Setelah mengetahui masalah yang dijadikan karya dan berbagai sumber informasi yang 

dapat mendukung karya yang akan dibuat, maka langkah selanjutnya menelusuti sumber- 

sumber informasi secara intelektual dan fisik. Langkah-langkah yaitu: 

Mengetahui kebutuhan informasi. 

Mengidentifikasi alat penelusuran yang relevan. Alat penelusuran dapat berupa kartu 

katalog perpustakaan, jasa pemberian informasi, sarana pencarian di internet dan 

pangkalan data komersial. 

Menyusun strategi penelusuran. Ada beberapa strategi penelusuran informasi malalui 

komputer, yaitu dengan menggunakan pencarian dengan kata kunci, judul, pengarang, 

penerbit; boolean operations (pnggunaan AND, OR, NOT); dengan menggunakan tanda 

("); dan dengan pemotongan kata atau penggunaan akar kata. 

Mengakses informasi secara fisik. Perlu diketahui lokasi fisik dokumen yang 

dikehendaki. Dokumen tercetak dapat diperoleh di toko buku atau perpustakaan, 

dokumen elektronik dapat ditemukan di internet atau pangakalan data elektronik dan 

yang perlu diingatt adalah perlunya diketahui format dokumen yang digunakan. 

4. Menggunakan informasi. Tujuan: marnpu membaca (menangkap maksud dan isi) dengan 

kritis informasi yang diperoleh, dan membuat catatan untuk mengingat informasi dan 

sumber informasi yang kita baca. 

Untuk menyeleksi informasi yang akan digunakan, maka ha1 yang perlu diperhatikan adalah: 

Relevansi informasi yang disajikan. Relevansi ini ditentukan oleh proses dan hasil 

brainstorming. 



Akurasi informasi yang disajikan. Hal ini dapat diketahui dengan cara memeriksa dan 

membandingkan suatu informasi yang tersedia di tempat lain, selain itu juga dapat 

dinilai melalui data yang dikumpulkan, metode pengumpulan dan pengolahan datanya. 

Objektifitas karya yang disajikan. Hal ini dapat dilihat dari sejauh mana penciptanya 

memperhatikan yang berbeda. 

Kemutahiran informasi. Ada beberapa cara untuk melihat kemutahiran sebuah 

informasi, yaitu melalui waktu pengumpulan informasi, waktu publikasi atau tanggal 

terakhir informasi yang diperbaharui, cross-cheking dengan informasi yang sama di 

tempat lain, waktu pemberian hak cipta, dan waktu (tahun) publikasi sumber-sumber 

yang mendukung tulisan. 

Kelengkapan dan kedalaman suatu karya, yang perlu diperhatikan antara lain sejauh 

mana pencipta karya mempertimbangkan dan mengaitkan sebuah ide ataupun kejadian, 

seberapa jauh pengetahuan dan kemampuan pencipta karya tentang bidang tersebut, 

seberapa banyak pengetahuan penulis akan sumber-sumber informasi yang berkaitan 

dengan karya. 

Setelah menemukan informasi untuk tulisan, maka sebaiknya membuat dua macam catatan, 

yaitu catatan bibliografis dan catatan isinya. Ada beberapa bentuk pencatatan seperti 

mengutip langsung, mengutip tidak langsung, membuat ringkasan. Dalam pencatatan dan 

penulisan kutipan, ada beberapa pedoman yang digunakan, yaitu pedoman APA (American 

Psychological Association), di dalam sumber teks ditulis secara singkat: nama belakang 

pengarang, tahun terbit dan halaman teks. Pedoman MLA (Modem Language Association), 

pada dasarnya sama dengan APA yang membedakan adalah pada MLA tidak perlu 

menyebutkan tahun terbit. 

5. Menciptakan karya. Tujuan: mampu membuat dan menggunakan informasi dari berbagai 

sumber secara bertanggungjawab. 

Ada beberapa persyaratan dalam membuat karya yaitu: 

Clarity (kejelasan), bahwa tulisan dibuat sesuai langkah-langkah menulis, langsung 

masuk pada permasalahan, tidak berbelit-belit dan tepat sasaran, menggunakan kata- 

kata, garnbar atau suara yang tepat, tidak arnbigu dan jelasintensitasnya. Menggunakan 



sudut pandang yang konsisten serta transisi antar kalirnat ataupun antar paragraf 

berlangsung lancar dan mudah diikuti. 

Organization (organisasi). Organisasi suatu tulisan ditentukan oleh kerangka atau daftar 

isinya. 

Coherence (pertalian), menggambarkan kejelasan dan kelogisan hubungan diantara 

gagasan yang ingin diuraikan dalam tulisan. 

Transition (transisi), merupakan indikator dua-arah mengenai apa yang telah dikatakan 

dan apa yang akan dikatakan. 

Conciseness (kepadatan isi), ha1 ini dapat dicapai dengan cara menghindari penggunaan 

kata-kata, h a ,  kalimat dan paragraf yang berlebihan. 

6. Mengevaluasi. Tujuan: mampu menerapkan langkah-langkah mengevaluasi karya, dan 

rnampu rnengevaluasi menurut kriteria umum ataupun khusus. 

Hal pertama yang perlu dilakukan bila ingin mengevaluasi karya sendiri adalah 

mengubah cara pandang kita dari penulis menjadi pembaca. Karya tulis yang baik adalah 

tulisan yang mudah dimengerti oleh pembaca, menggunakan bahasa yang sederhana dan 

bebas dari kesalahan pengejaan dan tata bahasa. 

7. Menarik pelajaran. Tujuan: mampu membuat dan menggunakan apa yang telah dipelajari. 

Pelajaran bisa diambil dari kesalahan, keberhasilan ataupun kegagalan dan juga pengalaman 

baru. Pelajaran yang dipetik di antaranya dapat mengenai metode/cara/prosedur yang lebih 

baik, sarana yang lebih tepat, dan sumber yang lebih lengkap. 

Penjabaran dari berbagai pendapat mengenai keterampilan yang harus dipenuhi untuk 

menerapkan literasi informasi pada intinya adalah sama. Diawali dengan mendefinisikan 

kebutuhan informasi pada ALA sama halnya dengan keterampilan pertama yaitu perumusan 

masalah menurut Gunawan. 

Keterampilan kedua pada ALA yaitu menetapkan strategi pencarian informasi sama 

halnya dengan mengidentifikasii sumber informasi yang disebutkan oleh Gunawan yang 

merupakan langkah yang diambil sebelum melakukan penelusuran. Begitu juga pada 

langkah ketiga pada ALA mengumpulkan sumber-sumber, menurut Gunawan adalah 

mengakses informasi yang tujuannya adalah menelusur dan mengumpulkan informasi. 

Hal yang sama terjadi pada langkah keempat yang disebut oleh ALA ataupun 

Gunawan, tujannya adalah menangkap isi informasi serta menge,valuasi sumbe-sumbernya. 



Pada langkah kelima yang dijabarkan ALA ataupun oleh Gunawan terdapat sedikti 

perbedaan, pada ALA evaluasi trhadap informasi masih dilakukan untuk kemudian 

digunakan dan menarik kesimpulan apakah informasi tersebut bermanfaat untuk penelitian 

atau tidak, namun pada langkah kelima yang dijabarkan Gunawan sebuah karya dapat 

diciptakan setelah melalui empat langkah sebelumnya dengan disertai cam yang 

bertanggngjawab. 

Langkah keenam pada ALA yaitu mengomunikasikan informasi, sebuah karya dapat 

diciptakan dalam berbagai bentuk baik laporan penelitian, poster dan lainnya atau dapat 

dikatakan mencinptakan karya. Sedangkan langkah keenam menurut Gunawan adalah 

mengevaluasi karya ynag telah dihasilkan. Langkah ketujuh atau ketetrampilan terakhir yang 

dijabarkan oleh ALA serta Gunawan adalah menarik pelajaran atau mengetahui sejauh mana 

manfaat informasi yang telah dihasilkan, tujuannya adalah mengevaluasi informasi atau 

karya yang dihasilkan. 

Langkah-langkah yang telah dijabarkan di atas akan melatih seseorang untuk tidak 

menerima informasi secara mentah tanpa ada penyaringan terhadap informasi terelebih 

dahulu. Literasi informasi mendorong seseorang menjdi pembelajar sepanjang hayat karena 

terpuaskannya rasa ingin tahu, seseorang lebih termotivasi lagi untuk terus mencari 

pengetahuan. Bahkan dengan adanya interaksi dengan gagasan dan nilai dari budaya lain, 

seseorang akan terbebas dari kepicikan berfikir sehingga lebih mampu bersikap toleran 

terhadap berbagai perbedaan. 

1.4. Pentingnya Literasi Informasi 

Kehidupan ini adalah 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 kine j a  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 pertemuan informasi sangat pesat dan 

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

berupa perintah dalam bentuk yang umum ataupun informasi yang dapat dipercaya. Namun 

beberapa ada yang bersifat rancuhias, tidak mutahir ataupun informasi yang salah. 



Literasi informasi juga dibutuhkan dalam implementasi kurikulum berbasis kompetensi 

yang mensyaratkan peserta didik untuk memanfaatkan banyak sumber informasi. 

Menurut Association of College & Research Libraries (ACRL) setelah menguasai 

keterampilan 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-sumbernya 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, dan lebih dari itu mahasiswa makin mampu menyelesaikan masalah secara kritis, logis 

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

akan maksimal dan mahasiswa terlatih untuk belajar secara mandiri. Kemudian akhirnya 

kebiasaan ini akan menunjang karirnya dalam dunia kerja. 

2. Kompetensi Literasi Informasi dalam Dunia Pendidikan Tinggi. 

Pendidikan hams dapat memperdayakan semua orang untuk mendapatkan informasi 

sesuai kebutuhannya. Proses pemberdayaan berpengaruh untuk merubah informasi menjadi 

pengetahuan. Pengaruh porses itu akan lebih kuat lagi bila didukung kompetensi literarasi 

informasi yang baik. Manfaat kompetensi literasi informasi dalam dunia perguruan tinggi adalah: 

a. Menyediakan metode yang lebih teruji untuk dapat memandu mahasiswa kepada berbagai 

sumber informasi yang term berkembang. Sekarang ini individu berhadapan dengan 

informasi yang beragam dan berlimpah. Informasi tersedia melalui perpustakaan, 

sumber-sumeber komunitas, organisasi khusus, media dan internet. 

b. Mendukung usaha nasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Lingkungan belajar 

yang proaktif mensyaratkan setiap mahasiswa memiliki kompetensi literasi informasi. 

Dengan keahlian informasi tersebut maka mahasiswa akan selalu dapat mengikuti 

perkembangan bidang ilrnu yang dipelajarinya. 

c. Menyediakan perangkat tambahan untuk memperkuat isi perkuliahan. Dengan 

kompetensi literasi informasi yang dimilikinya, maka mahasiswa dapat mencari bahan- 



bahan yang berhubungan dengan perkuliahan sehingga dapat menunjang isi perkuliahan 

tersebut. 

d. Meningkatkan pembelajaran seumur hidup. Meningkatkan pembelajaran seumur hidup 

adalah misi utama dari institusi pendidikan tinggi. Dengan memastikan bahwa setiap 

individu memiliki kemampuan intelektual dalam berfikir secara kritis yang ditunjang 

dengan kompetensi informasi yang dimiliki maka dapat melakukan pembelajaran seumur 

hidup secara mandiri. (Hasugian, 2008: 37) 

Selain bermanfaat dalam dunia pendidikan, literasi informasi menjadi lebih pentig untuk 

di kuasai beradasarkan fakta-fakta yang ditemui pada dunia kerja. Beberpa fakta menunjukan 

pentingnya kompetensi literasi informasi, anatara lain: jumlah informasi individu sangat banyak 

dan publikasi dunia terus meningkat. 

2.1. Standar Literasi Informasi bagi pendidikan Tinggi. 

ACRL telah membuat suatu kerangka standar untuk menilai kemampuan literasi individu, 

kerangka ini membuat garis besar dimana mahasiwa, pustakawan, dan staf lainnya dapat 

menentukan idikator tertentu untuk mngetahui apakah seseorang mahasiswa dapat dikatakan 

memiliki literasi informasi. 

Kompetensi titerasi informasi ini berguna bagi mahasiswa karena dapat dijadikan sebagai 

kerangka berfikir ketika mahasiswa berinteraksi dengan informasi yang berbeda-beda. 

Kompetensi ini juga kan menjadikan mahasiswa lebih peka dalam pengembangan pola fikir 

dalam sistem pembelajaran serta menjadikan mehasiswa mengetahui tindakan yang diperlukan 

untuk mengumpulkam, menganalisis dan menggunakan informasi. 

Standar Literasi Informasi untuk Pendidikan Tinggi (Infomation Literacy Competency 

Standar for Higher School) yang disetujui ACRL Broad, 18 januari 2000, dalarn standar ini 

disebutkan lima standar yag memiliki 22 (dua puluh dua) indikator yang berfokus pada 

kebutuhan mahasiswa pendidikan tinggi. Lima standar tersebut yaitu: 

1. Mahasiswa yang literat menentukan jenis dan batas informasi yang diperlukan. 

2. Mahasiswa yang literat mengakses informasi yang diperlukan dengan efektif dan efisien. 

3. Mahasiswa yang literat mengevaluasi informasi dm sumbernya secara kritis. 



4. Mahasiswa yang literat menggunakan dan mengkomunikasikan informasi dengan efektif 

untuk mencapai tujuan tertentu. 

Standar pertama yang menyatakan bahwa mahasiswa yang literat mampu menentukan 

jenis dan batas informasi yang diperlukan, memiliki empat indikator, yaitu mahasiswa yang 

literat mendefinisikan dan menyatakan dengan jelas kebutuhan terhadap informasi; mahasiswa 

literat mengidentifikasi berbagai jenis dan bentuk dari sumber informasi yang potensial; 

mahasiswa yang literat mempertimbangkan biaya dan keuntungan yang diperoleh dari informasi 

yang dibutuhkan; dan mahasiswa yang literat mengevaluasi jenis dan batas informasi yang 

diperlukan. 

Mahasiswa yang literat mendefinisikan dan menyatakan dengan jelas kebutuhan terhadap 

informasi, ha1 ini dapat dilihat dari mahasiswa akan berpatisipasi dalarn diskusi kelas, bergabung 

dengan kelompok kerja ataupun berdiskusi melalui alat elektronik (mis: chatting) untuk 

menentukan kebutuhan informasinya dengan cara merumuskan pertanyaan dasar dari kebutuhan 

informasinya, mendalami sumber informasi untuk meningkatkan kedekatan dengan topik yang 

sedang dicari, mendefinisikan kebutuhan informasi, lalu dilanjutkan dengan mengidentifikasi 

kata kunci dan istilah yang mendeskripsikan kebutuhan informasi (ALA, 2000: 8). 

Mahasiswa literat mengidentifikasi berbagai jenis bentuk sumber informasi yang 

potensial, ciri-cirinya adalah mahasiswa mengetahui bagaimana informasi dihasilkan secara 

formal atau informal, diorganisasikan dan disebarkan yang berpengaruh terhadap cara 

memperoleh informasi tersebut. Mahasiswa yang literat juga mengidentifikasi nilai dan 

perbedaan dari sumber informasi, mengidentifikasi tujuan dan individu yang membutuhkan 

informasi, mampu membedakan antara sumber primer dan sumber sekunder serta mengetahui 

bagaimana informasi tersebut digunnakan (ALA, 2000: 8). 

Mahasiswa yang literat mempertimbangkan biaya dan kuntungan yang diperoleh dari 

informasi yang dibutuhhkan, ha1 ini dapat dinilai dari kemarnpuan mahasiswa menentukan 

kegunaan dari informasi yang dibutuhkan dan mampu membuat keputusan dalarn pembatasan 

proses pencarian informasi, memikirkan langkah-langkah dari proses memperoleh informasi 

serta mendefinisikan perencanaan pembiayaan yang realitas dan membuat batas waktu untuk 

memp;eroleh informasi yang dibutukan (ALA, 2000: 9). 



Mahasiswa yang literat menegvaluasi jenis d m  batas informasi yang diperlukan, maka 

akan didapat hasil bahwa m,ahasiswa akan membahas kembali kebutuhan awal informasi untuk 

menjelaskan, memperbaiki atau menemukan kembali pertanyaan kemudian mendeskripsikan 

kriteria yang digunkan untuk membuat pilihan terhadap kebutuhan informasi (ALA, 2000:9). 

Standar dua menyatakan mahasiswa yang literat mengakses informasi yang diperlukan 

dengan efektif dan efisien. Standar dua miliki lima indikator, yaitu mahasiswa yang literat yang 

memilih metode penelitian atau sistem penelusuran informasi yang paling sesuai untuk 

mengakses informasi yang dibuthkan; mahasiswa yang literat membuat dan melakukan strategi 

penelusuran yang telah dirancang dengan efektif; mahasiswa yang literat melakukan temu 

kembali informasi secara pribadi maupun secara online dengan menggunakan berbagai metode; 

mahasiswa yang literat memperbaiki strategi penelusurannnya jika diperlukan; dan mahasiswa 

literat mengutip, mencatat, d m  mengelola informasi dan sumber-sumbernya. 

Mahasiswa yang literat akan mengidentifikasi metode penelusuran yang bervariasi, ha1 

ini dapat dilihat dari mahasiswa akan menyelidiki keuntungan dan kemampuan memakai metode 

penelusuran yang tersedia. Mahasiswa juga akan menyelidiki batasan, isi dan struktur sistem 

temu kembali informasi. Memilih pendekatan efisiensi dan efektifitas dalam mengakses 

informasi yang dibuthkan (ALA, 2000:9). 

Mahasiswa yang literat membuat dan melakukan strategi penelusuran yang telah 

dirancang dengan efektif, ciri-cirinya adalah mahasiswa akan mengembangkan sebuah 

perencanaan strategi penelusuran yang telah tersedia dengan mengidentifikasi kata kunci, 

sinonim dan istilah yang sarna untuk informasi yang dibutuhkan kemudian membangun strategi 

pencarian menggunakan panduan yang tersedia untuk sistem temu kembali infonnasi yang dipilh 

(ALA, 2000: 9-10). 

Mahasiswa yang literat melakukan temu kembali informasi secara pribadi maupun secara 

online dengan menggunakan berbagai metode, ha1 ini dapat dilihat dari mahasiswa akan 

menggunakan sistem pencarian bervariasi untuk menemukan informasi dalam format yang 

berbeda, menggunakan skema klasifikasi, survei, kuesioner, wawancara dan format pertanyaan 

lain untuk menemukan informasi dasar (ALA, 2000: 10). 



Mahasiwa yang literat mampu memperbaiki strategi penelusurannya jika diperlukan, 

maka didapat hasil yaitu mahasiswa akan menaksir kualitas, kuantitas dan relevansi dari hasil 

pencarian untuk menentukan alternatif sistem temu kembali yang akan digunakan, 

mengeidentifikasi celah dalam informasi yang ditemukan dan mengulang pencarian 

menggunakan strategi yang telah diubah sebagai suatu ha1 penting (ALA< 2000: 10) 

Mahasiswa yang literat mengutip, mencatat, dan mengelola informasi dan sumber- 

sumbernya, maka didapat hasil yaitu mahasiswa akan memilih jenis-jenis teknologi, satu yang 

paling memadai untuk menyaring informasi yang dibutuhkan. Kemudian menciptakan sistem 

untuk mengorganisasikan informasi, membedakan antara tipe sumber yang dikutip dan 

memeriksa kalimat dari sebuah kutipan. Mahasiswa merekam semua yang termasuk kutipan 

informasi untuk referensi di masa yang akan datang, menggunakan teknologi yang bewariasi 

untuk mengatur informasi yang dipilih dan diorganisir (ALA, 2000: 10-1 1). 

Standar ketiga menyatakan mahasiswa yang literat mengevaluasi informasi dan 

sumbernya secara kritis dan memasukannya informasi yang telah dipilihnya ke dalam sistem 

pengetahuan dan nilai yang dimilikinya. Standar ini memiliki tujuh indikator, yaitu mahasiswa 

yang literat meragukan ide utama dari informasi yang dikumpulkan; mahasiswa yang literat 

menentukan dan menerapkan kriteria awal untuk mengevaluasi informasi dan sumber- 

sumbemya; mahasiswa yang literat mensintesis a tau  menyatukan ide-ide utama untuk 

membentuk konsep baru; mahasiswa yang literat membandingkan pengetahuan baru dengan 

pengetahuan yang sudah ada untuk menentukan nilai tambah, kontrakdiksi, dan karakteristik 

yang unik lainnya dari informasi tersebut; mahasiswa yang literat menentukan apakah 

pengetahuan bam memberikan pengaruh kepada sistem nilai individu dan mengambil langkah- 

langkah untuk menyelesaikan perbedaan; mahasiswa yang literat memeriksa kebenaran 

pemahaman dan interpretasi informasi melalui wacana dengan individu lain, para ahli 

dibidangnya, dan para praktisi, mahasiswa yang literat menentukan apakah query (pertanyaan) 

awal hams diperbaiki. 

Mahasiswa yang literat meragukan ide utama dari informasi yang dikumpulkan maka 

akan didapat hasil yaitu mahasiswa akan membaca dokumen dan memilih ide utama, kemudian 

mengembalikan konsep tekstual dengan kata-kata sendiri dan memilih data dengan akurat d m  

mengidentifikasi material kata derni kata (ALA, 2000: 11). 



Mahasiswa yang literat rnenentukan dan menerapkan kriteria awal untuk mengevaluasi 

informasi dan sumber-sumbernya, ha1 ini dapat dilihat dari mahasiswa akan menguji dan 

membandingkan informasi dari sumber yang berbeda yang telah dipilih untuk mengevaluasi 

reabilitas , validitas, keakuratan, kredibilitas dan ketajaman dari informasi yang didapat. 

Menganalisis struktur dan argumen pendukung yang logis, mengetahui budaya, keadaan fisik 

atau konteks lain pada informasi yang telah diciptakan dan mengerti dampak dari menyampaikan 

infomasi (ALA, 2000: 11). 

Mahasiswa yang literat mensintesis atau menyatukan ide-ide utama untuk membentuk 

konsep baru, ciri-cirinya yaitu mahasiswa akan memperluas rangkuman awal untuk membangun 

hipotesis baru yang mungkin dibutuhkan sebagai informasi tambahan dan menggunakan 

komputer atau teknologi lain untuk mempelajari (ALA, 2000: 1 I). 

Mahasiswa yang literat membandingkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang 

sudah ada untuk menentukan nilai tambah, dan karakteristik yang unik lainnya dari informasi 

tersebut, maka didapat hasil yaitu mahasiswa akan menentukan informasi yang menguntungkan 

penelitian, menggunakan dengan sadar kriteria yang dipilh untuk menentukan informasi yang 

bertentangan atau memeriksa informasi yang digunakan dari sumber lain. Kemudian menarik 

kesimpulan dasar di atas kesimpulan yang dikumpulkan serta menguji teori dengan teknik 

disiplin yang tersedia dan memilih informasi yang terbukti sebagai (ALA, 2000: 12). 

Mahasiswa yang literat menentukan apakah pengetahuan baru memberikan pengaruh 

kepada sistem nilai individu dan mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan perbedaan, 

ciri-cirinya yaitu, mahasiswa akan menyelidiki poin perbedaan yang dijumpai dalam bahan 

bacaan, kemudian menentukan mana yang diambil ataupun dibuang informasi yang ditemukan 

(ALA, 2000: 12). 

Mahasiswa yang literat memeriksa kebenaran pemahaman dan interpretasi informasi 

melalui wacana dengan individu lain, para ahli di bidangnya, dan para pratiksi. Hal ini dapat 

dilihat dari mahasiswa berpatisipasi di dalam ruangan kelas atau diskusi lain yang didukung 

forum komunikasi elektronik serta mencari pendapat para ahli tentang mekanisme yang 

bermacam-macam (ALA, 2000: 12) 



Mahasiswa yang literat menentukan apakah query (pertanyaan) awal hams diperbaiki. 

cirinya yaitu mahasiswa akan melihat kembali strategi penelusuran dan melihat kembali sumber 

informasi yang digunakan dan memperluasnya (ALA, 2000: 12-13). 

Standar keempat adalah mahasiswa yang literat, secara individu atau sebagai anggota 

kelompok, menggunakan informasi dengan efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Standar 

empat memiliki tiga indikator, yaitu mahasiswa yang literat memakai informasi yang barn dan 

yang sebelumnya untuk merencanakan dan menciptakan hasil karya atau performalpetunjuk 

tertentu; mahasiswa yang literat memperbaiki proses pengembangan suatu hasil karya; 

mahasiswa yang literat mengkomunikasikan hasil karya atau performa secara efektif kepada 

orang lain. 

Mahasiswa yang literat memakai informasi yang baru dan yang sebelumnya untuk 

merencanakan dan menciptakan hasil karya atau performa/petunjuk tertentu, maka akan didapat 

hasil yaitu mahasiswa akan menyusun aturan untuk mendukung tujuan dan format yang 

dihasilkan, menyampaikan ilmu dan membagikan keahlian dari penelitian dalam menciptakan 

sebuah produk. Mahasiswa memakai bahan digital, garnbar dan data, jika diperlukan, 

mentransfernya dan membentuknya menjadi konteks yang barn (ALA, 2000: 13). 

Mahasiswa yang literat mengkomunikasikan hasil karya atau performa secara efektif 

kepada orang lain. Ciri-cirinya yaitu, mahasiswa akan memilih media dan format komunikasi 

yang mendukung pencapaian tujuan yang dihasilkan, menggunakan aplikasi teknologi informasi 

dalarn menciptakan produk, menggunakan prinsip dari rancangan komunikasi dan 

menyampaikan dengan jelas tujuan (ALA, 2000: 13). 

Standar kelima adalah mahasiswa yang literat memahami isu ekonomi, hukum dan sosial 

sepeutar penggunaan akases informasi secara etis dan sesuai hukum. Standar lima memilki tiga 

indikator, yaitu mahasiswa ayng literat memahami isi etika, hukum dan sosial-ekonomi seputar 

informasi dan teknologi; mahasiswa yang literat mematuhi undang-undang, peraturan, kebijakan 

institusi dan etika yang berkaitan dengan akases dan penggunaan sumber informasi saat 

menunjukkan hasil karyanya, 

Mahasiswa yang literat memahami isi etika, hukum dan sosial-ekonomi seputar informasi 

dan teknologi. Hal ini dapat dilihat dari mahasiswa akan mengidentifikasi dan mendiskusikan isu 



yang dihubungkan dengan keamanan dan kerahasiaan dokumen tercetak maupun elektronik. 

Mengidentifikasi dan mendiskusikan isu yang dihubungkan dengan cara mendapatkan informasi 

gratis ataupun bayar (ALA, 2000: 14). 

Mahasiswa yang literat mematuhi undang-undang, peraturan, kebijakan institusi dan etika 

yang berkaitan dengan akses dan penggunaan sumber informasi. Maka, akan didapat hasil 

mahasiswa akan berpatisipasi dalam diskusi elektronik mengikuti pelatihan, menggunakan kata 

kuncibaku dan format lain untuk mendapatkan sumber informasi. Setuju dengan peraturan 

institusi dalam mengakses informasi. Mahasiswa juga memelihara hubungan antara sumber 

informasi, peralatan, sistem dan fasilita. Mahasiswa memperoleh, menyimpan dan menyebarkan 

dokumen, data gambar atau suara dengan sah. Pada akhirnya mahasiswa memperlihatkan 

pemahaman tentang peraturan institusi yang dihubungkan pada subjek penelitian (ALA, 2000: 

14). 

Mahasiswa yang literat mengakui penggunaan sumber sumber informasi saat 

menunjukkan hasil karyanya.ciri-cirinya adalah mahasiswa memilih gaya dokumentasi yang 

tesedia dan menggunakan dengan konsisten sumber kutipan dan jika dibutuhkan maka akan 

mengirim surat permohonan izin untuk bahan hak cipta. Dari beberapa indikator di atas dapat 

disimpulkan standar lima difokuskan pada tahap penggunaan informasi secara etis dan legal 

(ALA, 2000: 14). 

Indikator-indikator pada masing-masing standar yang telah disebutkan dapat 

disimpulkan bahwqstandar satu difokuskan pada tahap mengenal informasi yang 

dibutuhkan,pada standar dua difokuskan pada tahap mengakses informasi, pada standar tiga 

difokuskan pada tahap evaluasi informasi,pada standar empat difokuskan pada tahap 

menggunakan informasi secara etis dan legal. 

Standar kompetensi literasi informasi untuk pendidikan tinggi terdiri dari serangkaian 

pekerjaan untuk menyatakan seseorang literat terhadap informasi.kompetensi ini disajikan 

melalui proses kerjasama antara pihak institusi,pustakawan dan para pemegang peranan penting 

lain yang mengidentifikasikan seorang siswa dikatakan literat terhadap informasi.mahasiswa 

juga akan menemukan kegunaan dari kompetensi tersebut karena disediakannya sebuah kerangka 

kerja untuk mengeontrol bagaimana seorang mahasiswa berinteraksi dengan informasi disekitar 



mereka. Setiap mahasiswa seharusnya mahir dalam menerapkan semua kompetensi yang telah 

dijabarkan dalam kompetensi tersebut, namun tidak semua orang akan menrerapkannya pada 

tingkat atau profesi serta kecepatan yang sama. 

Untuk mengimplementasikan standar secara penuh, pertama-tama sebuah institusi hams 

menjelaskan cara dan tujuan pendidikan untuk menentukan bagaimana literasi informasi akan 

dipelajjari. Untuk mencapai tujuan dari konsep terseb ut, institusi pendidikkan dan para 

pengajarnya juga sangat penting peranannya. 

2.2. Model Pengujian Literasi Informasi Mahasiswa 

Banyak model literasi informasi yang digunakan untuk mengukur literasi informasi. 

Sepanjang tahun 1980-an pustakawan dan pendidik yang berpengalaman mulai tertarik akan 

keterampilan informasi, pendidik menemukan pendekatan proses keterampilan informasi yang 

bisa diterapkan dalam kurikulum. Di tahun 1990-ln, model literasi mulai bermunculan seiring 

dengan pesatnya perkembangan teknologi yang menuntut diciptakannya model yang bisa 

mendapatkan innfrmasi secaa efektif dan efesien. 

Untuk mengetahui bagaimana literasi informmasi yang dimiliki mahasiswa maka 

dibutuhkan model ataupun modul yang digunakan untuk mengukurlmengetahui literasi 

informasi. Ada tiga model yang sering digunakan untuk mengukur literasi infomasi, yaitu the 

Big Six, The Seven Pillars dan Empowering Eight (E8), yaitu: 

1. The big6 dikembangkan di Amerika Serikat oleh dua pustakawan, Eisenberg dan Bob 

Berkowitz di tahun 1990, dengan keterampilan: 

1. Definisi Tugas 

1.1 Definisi masalah infomasi yang dihadapi 

1.2 Identifikasi informasi yang diperlukan 

2. Strategi mencari in formasi 

2.1 Menentukan semua sumber yang mungkin 

2.2 Memilih sumber yang terbaik 

3. Lokasi dan akses 



3.1 Tentukan lokasi sumber secara intelektual maupun fisik 

3.2 Menemukan informasi dalam sumber 

4. Menggunakan informasi 

4.1 Mengikat (membaca, mendengar, melihat, menyentuh) 

4.2 Ekstrak informasi yang relevan 

5. Sintesis 

5.1 Mengorganisir dari banyak sumber 

5.2 Sajikan informasi 

6. Evaluasi 

6.1 Nilai produk yang dihasilkan dari segi efektivitas 

6.2 Nilai proses dari segi efisienasi. <www://big6.com> 

2. Seven Pillars Model, dibuat oleh SCONUL (Standing Confience of national and university 
libraries) Organisasi yang dibawahi perpustakaan di inggris di tahun 1999, dengan 
keterampilan: 

1. Mengenal kebutuhan informasi 

2. Membedakan cara mengatasi kesenjangan, mengetahui sumber informasi 

3. Membangun strategi untuk menentukan lokasi informasi 

4. Menentukan lokasi dan akses informasi 

5. membandingkan dan mengevaluasi 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 informasi yang ada dan mendukung penciptaan ilmu 
baru. 

( www.sconul.ac.uk/nrou~s/information literacy/s_Dlsp/model.html). 

3. Empower Eight dibuat tahun 2005 dalam workshop internasional yang diprakarsai UNESCO 

dikembangkan di wilayah Asia Tenggara, sekarang menjadi hak milik intelektual NILIS 

Srilangka, dengan keterampilan: 

1 Identifdikasi (identify) 

2. Explorasi (explore) 



3. Memilih (select) 

4. Mengorganisir (organise) 

5. Menciptakan (create) 

6. Menyaj ikan (present) 

7. Menaksir Aseess) 

8. Menerapkan (apply) 

,www.cmb.ac.lWacademic/nilis/reportlinformation 1iteration.pdP 

Dari penelitian sebelumnya tentang perbandingan model litarsi informasi untuk 

pendidikan tinggi diketahui bahwa tiga model tersebut memenuhi standar literasi informasi 

bagi pendidikan tinggi yang diterbitkan oleh ACRL tahun 2000 yang terdiri dari 5 standar 

yang terbagi dalam 22 indikator yang telah dijabarkan sebelumnya 

B. Kerangka Konseptual 

Literasi informasi merupakan suatu wahana yang sangat penting bagi masyarakat 

informasi dan khususnya bagi mahasiswa. Dengan merniliki kernarnpuan literasi informasi akan 

menjadi seseorang memiliki kemandirian dalam memecahkan masalah yang dihadapinya sendiri 

termasuk pembelajaran seumur hidup (life long education), baik dalam mengorganisasikan 

informasi, menemukan dan menggunakan informasi yang dibutuhkannya. 

Mahasiswa program studi ilmu informasi perpustakaan D3, Fakultas Sastra UNP 

merupakan calon pengelola informasi yang memiliki tujuan akhir yaitu memberikan pelayanan 

terbaik pada pengguna informasi. Sebagai penngelola informasi, mahasiswa IIPK dituntut 

memiliki kompetensi terhadap perkembangan informasi yang berlangsung terus menerus 

mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan baik dalam bidang ekonomi, sosial dan hukum. 

Oleh karena itu penelitian ini difokuskan pada literasi informasi mahasiswa prodi IIPK 

(semester V), Tahun ajaran 201212013) yang merupakan pengguna sekaligus menjadi bagian dari 

pengelola infomasi itu sendiri. Walaupun sebenarrnya literasi infomasi wajib dimiliki setiap 

mahasiswa bidang studi apapun, namun mahasiswa IIPK merupakan calon pustakawan yang 

nantinya akan bekerja sebagai pengelola informasi. Melalui penelitian ini akan dilihat sejauh 

mana kemampuan literasi informasi yang dapat dicapai mahasiswa IIPK. 



GAMBARAN TERHADAP LITERASI INFORMASI MAHASISWA IIPK 

LITERASI INFORMASI MAHASISWA IIPK 

0 
- Kemampuan menentukan jenis dan batas informasi yang diperlukan, 

- Kemampuan mengakses informasi yang diperlukan 

- Kemampuan mengevaluasi informasi dan sumbemya secara kritis, 

- Kemampuan menggunakan dan mengkomunikasikan informasi dengan 

efektif untuk mencapai tujuan tertentu, 

- Kemampuan memaharni isu ekonomi, hukum dan sosial seputar penggunaan 

akses informasi secara etis dan legal 



BAB I11 

METODE PENELITZAN 

A. Metode Penelitian 

Penelitian Ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono 

(2006:ll)penelitian deskriptif adalah " Penelitiian yang dilakukan untuk mengetahui nilai 

variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan, atau 

menghubungkan dengan variabel lain". Teknik pengambilan sampel yang dilakukan 

menggunakan metode random dengan teknik Sistematic randon sampling.. Jumlah responden 

dalam penellitian ini sebanyak 50 responden yang merupakan mahasiswa dari Prodi D3 IIPK 

UNF Padang Semester V/'TA.2012/2013. 

Pada penelitian ini, penulis hanya memaparkan data yang diperoleh dari responnden 

(dalam ha1 ini mahasiswa) melalui kuesioner untuk selanjutnya diinterpresentasikan. 

B. LokasI Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada institusi pendidikan Program Studi Ilmu Informasi 
Perpustakaan dan kearsipan (IIPK), Fakultas Bahasa dan Sastra (FBS) Universitas Negeri 
Padang. 

C. Populasi dan Sarnpel 

1. Populasi 

Populasi adalah objek atau sumber data yang dibutuhkan dalarn suatu penelitian. Menurut 

Sugiyono (1999:72) "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas onyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan kerakteristik tetentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya". 

Populasi penelitian ini adalah mahsiswa Program Studi Ilmu Informasi perpustakan dan 

kearsipan pada semester V tahun ajaran 2012/2013, mahasiswa yang masih aktif, pada 

Universitas Negeri Padang. Dari data yang diperoleh jumlah mahasiswa semester V berjumlah 

50 orang. 



2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili populasi sebagai sumber data. 

Menurut Sugiyono (1999:73), " sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. "mengingat jumlah populasi yang tidak banyak, maka penu1;is 

menetapkan seluruh populasi menjadi sampel penelian atau total sampling. Dimana seluruh 

mahasiswa program studi ilmu informasi dan perpustakaan yang berada pada semster V tahun 

ajaran 201212013, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Padang dijadikan sebagai responden. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalarn pengumpulan data adalah: 

1. Pengamatan, yaitu mengadakan pengamatan awal terhadap para mahasiswa program 

studi ilmu informasi dan perpustakaan D3. 

2. Kuesioner, yaitu pengumpulan data dengan cara memberikan daftar pertanyaan untuk 

diisi oleh responden. 

3. Studi kepustakaan dan dokumen melalui buku, jurnal, majalah, laporan tahunan dan 

dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

E. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah: 

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner 

2. Data sekunder, yaitu data yang bersumber dari buku, jurnal, majalah, Japoran tahunan dan 

dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

F Instrumen Penelitian 

Instrumen berupa kuisioner yang merupakan angket tentang literasi informasi mahasiswa 

IIPK semester V. Instrumen terdiri dari 5 (lima) indikator kemudian dituangkan ke dalarn 

butir-butir angket. Setiap butir angket terdiri dari satu pernyataan dan setiap pernyataan 

terdiri dari lima alternative jawaban berdasarkan skala model Likert. Berikut ini 

dikemukakan kisi-kisi instrument penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah literasi 



informasi mahasiswa IIPK semester V. Dengan demikian kisi-kisi instrument yang memuat 

indikator dan sub indikator seperti yang dinyatakan pada table 1 berikut: 

No. 

1 

2 

3 

4 

Indikator 

Kemarnpuan 
menentukan jenis 
dan 

in formasi yang 
diperlukan. 

Kemampuan 

mengakses 

infomasi yang 

diperlukan dengan 

efektif dan efisien 

Kemampuan 
mengevaluasi 
informasi dm 
sumbernya secara 
kritis 

Kemampuan 

rnenggunakan dan 

mengkomunikasik 

an informasi 

Sub indicator 

Langkah pertama dlm mencari informasi, format 

yang di pi lih dlrn mencari informasi, membuat 

batasan topik saat mencari informasi, rnengevaluasi 

kembali batasan informasi, contoh penerapan 

kemampuan menentukan batasan informasi. 

Cara yang digunakan menelusuri informasi ketika 

mengakses informasi, contoh penerapan 

kemampuan mengakses informasi dlrn 

menggunakan strategi pencarian informasi, contoh 

penerapan mengakses informasi dalam menemukan 

informasi, penerapan kemampuan mahasiswa dalam 

mengevaluasi dokumen yang ditemukan, ha1 yang 

dilakukan ketika mahasiswa mengalami kesulitan 

menemukan informasi di perpustakaan, 

mengevaluasi kembali strategi penelusuran 

Bagian dokurnen yang pertarna dilihat utk 

mengetahui subyek dokumen, kegiatan yang 

dilakukan dalarn mengevaluasi dokumen, dlrn 

mengevaluasi informasi yang dilakukan rnhs 

terhadap informasi yang diperoleh, pengetahuan 

mhs terhdap kredibilitas informasi dari sebuah 

dokurnen, kemampuan rnhs mengevaluasi dokurnen 

yang telah ditemukan 

Hal yang dilakukan terhadap informasi setelah 

informasi digunakan, karya tulis mahasiswa yang 

dipublikasikan, langkah yang ingin dipilih dalam 

mengkomunikasikan karya sendiri, contoh 

penerapan mengkomunikasikan dengan efektif 

Nomor 

Item 

1,2,3,4,5. 

6,7,8,9,10, 

dan 11 

12,13,14, 

15 dan 16 

17,18,19, 

20 

Jumlah 

5 

6 

5 

4 



dengan efektif 

untuk mencapai 

tujuan tertentu 

Ada beberapa jenis instrumen penelitian yang dapat dijadikan alat untuk mengumpulkan 

data dalam suatu penelitian. Menurut Sugiyono (2006:97), instrumen penelitian adalah suatu alat 

yang digunakan untuk mengukur fenomena alam mapun sosial yang diamati. Pada penelitian ini 

peneliti menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh 

informasi atau data data dari responden. Menurut Sugiyono (2006:135), "kuesioner merupakan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya". Dalam penelitian ini kuesioner disusun 

dalam bentuk pertanyaan. Untuk mempermudah pembuatan kuesioner, terlebih dahulu 

ditetapkan kisi-kisi kuesioner. 

Untuk mempermudah pembuatan kuesioner, maka peneliti menyajikan kisi-kisi kuesioner 

seperti pada tabel 2 berikut in: 

Variabel 
Literasi 
Informasi 
Mahasis 

Indi kator 
I .  Kemampuan menentukan jenis dan batas 

informasi yang diperlukan. 
2. Kemampuan mengakses informasi yang 

diperlukan dengan efektif dan efisien. 
3. Kemampuan mengevaluasi informasi dan 

surnbernya secara kritis 
4. Kemampuan menggunakan dan 

mengkomunikasikan informasi dengan 
efektif untuk mencapai tujuan tertentu. 

Jumlah 

Item Pertanyaan 
1,2,3,4,5 

6,7,8,9,10,11 

12,13,14,15,16 

17,18,19,20 

20 



G. Analisis data 

Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu uraian yang berupa 

penggarnbaran untuk menjelaskan jawaban-jawaban yang diberikan responden dalam angket. 

Untuk menghitung prosentasi jawaban yang diberikan responden, peneliti menggunakan 

rumus prosentasi sebagai berikut: 

P = f x 100 

Keterangan: P= Prosentase 

f= jumlah jawaban yang diperoleh 

N= jumlah sample 

Selain itu peneliti juga menggunakan Skala Likert sebagai pedoman. Skala Likert merupakan jenis 

skala untuk mengukur variabel penelitian fenomena sosial spesifik, seperti sikap pendapat, 

persepsi sosial atau sekelompok orang. ( Hasan, 2002:72 ) 

Variabel penelitian yang diukur dengan skala Likert ini, dijabarkan menjadi indikator variabel 

yang kemudian dijadikan sebagai titik tolak penyusunan intern-item instrumen, bisa berbentuk 

pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen ini memiliki gradasi dari tertinggi ( 

sangat positif) sampai pada terendah ( sangat negatif ). 

Sedangkan menurut Hasan (2002:72) jika dinyatakan dalam kata-kata dapat berupa : 

1. Sangat baik, 

2. Cukup baik 

3. Baik 

4. Kurang baik 

5. tidak baik 

Untuk menafsirkan besarnya presentase yang didapat dari tabulasi data, penulis 

menggunakan metode Supardi (1 979:20) yaitu 



1 - 25% sebagian kecil 

26 - 49 % Hampir Setengah 

50 % Setengah 

5 1 - 75% Sebagian besar 

76 -99% pada umumnya 

100% Seluruhnya 



BAB IV 

PEMBAHASAN DAN HASlL 

4.1. Karakteristik Responden 

Responden pada penelitian ini adalah objek penelitian yang homogen, yaitu mahasiswa Program 

Studi llmu Perpustakaan dan Kearsipan (D3) yang berada pada semester V (T.A. 2012/2013 

4.2. Analisis Deskriptif 

4.2.1 Tingkat Literasi lnformasi Mahasiswa IlPK (D3) 

Kegiatan pada penelitian ini adalah kegiatan untuk mengetahui bagaimana perilaku literasi 

informasi yang dimiliki mahasiswa untuk mengidentifikasi kompetensi literasi informasi yang dimiliki 

mahasiswa yang disesuaikan dengan standar yang dibuat oleh Association of college and Research 

(ACRL). Standar yang telah disahkan oleh ACRL ersebut terdiri dari lima standar yang meliputi 

kemampuuan menentukan jenis dan batas informasi yang dibutuhkan, kemampuan mengakses 

informasi yang diperlukan dengan efektif dan efsien, kemampuan mengevaluasi temuan dan sumber- 

sumbernya secara kritis, kemampuan menggunakan dan mengkomunikasikan informasi dengan efektif. 

4.2.1.1Mahasiswa yang Literat Menentukan jenis dan Batas lnforrnasi yang diperlukan 

Salah satu indikator seorang mahasiswa dikatakan literat terhadap informasi adalah kemampuan 

mementukan batas dan jenis informasi. Kemampuan mahasiswa untuk menentukan batas dan jenis 

informasi diukur dengan pertanyaan nomor satu yaitu Apakah ha1 pertama yang dilakukan mahasiswa 

ketika akan mencari informasi. Jawaban responden terhadap pertanyaan tersebut dapat dilihat pada 

tabel beri kut: Ta be1 3 

Kemampuan mahasiswa untuk menentukan batas dan jenis informasi 

No 1 Kategori Jawaban I F I Persentase I 

1 I b. Langsung melakukan penelusuran 1 ' 1  l4 1 
a. Merumuskan terlebih dahulu langkah memperoleh informasi 

I d.Tidak melakukan apapun hingga ada yang membantu 1 l8 1 36 1 

25 

I I 

% 

50 

C. Meminta bantuan kepada pihak lain 

Jumlah Total 

1 0 0 

Keterangan f = frekuensi 

50 100% 



Dari data pada tabel 3 dapat diinterpretasikan bahwa sebagian besar mahasiswa (50%) 

menyatakan merumuskan terlebih dahulu langkah untuk memperoleh informasi ketika akan melakukan 

pencarian informasi dan hampir setengah mahasiswa (36%) menyatakan tidak melakukan apapun 

hingga ada yang membantu, dan sebagian kecil(14%) menyatakan langsung melakukan penelusuran. 

Seorang mahasiswa yang literat akan mendefinisikan dan menyampaikan dengan jelas kebutuhan 

informasinya, yaitu mendefinisikan informasi yang ingin dicari kemuudian dapat membuuat perincian 

tentang topik atau subjek yang akan dicari sehingga dapat diketahui sumber yang tepat sesuai dengan 

topik ataupun subjek yang ingin diperoleh, cara tersebut merupakan bagian dari merumuskan langkah 

untuk memperoleh informasi. 

Berdasarkan data yang diperoleh mayoritas dari mahasiswa memilih untuk merumuskan terlebih 

dahulu langkah memperoleh informasi, ini merupakan langkah awal yang baik dalam penerapan literasi 

informasi. 

Kemampuan menentukan batas dan jenis informasi juga dapat dilihat dari pemanfaatan informasi 

yang pada saat ini sudah dalam berbagai bentuklformat yang dilakukan mahasiswa diketahui 

Berdasarkan pertanyaan nomor dua, yaitu bentuklforrnat informasi apakah yang dipilih 

mahasiswa ketika mencari informasi. Jawaban responden terhadap pertanyaan nomor dua dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4 

Bentuklformat informasi yang dipilih mahasiswa ketika mencari informasi 

No 

a. Bentuk b, c, dan d 

F Kategori Jawaban 

12 I b. Tercetak 
1 1 

Persentase 

28 

3 

I 
Keterangan f = frekuensi 

Dari data pada tabel 4 dapat diinterpretasikan bahwa sebagian besar mahasiswa (56%) 

menyatakan menggunakan semuua bentuklformat (tercetak, digitallelektronik dan audio visual) ketika 

mencari informasi, dan sebanyak (20%) menyatakan hanya memilih bentuwformat digitalllelektronik 

ketika mencari informasi, kemudian sebanyak (18%) menyatakan memilih audio visual, dan sebagian 

kecil(6%) menyatakan memilih formatlbentuk tercetak ketika mencari informasi. 

56 

6 

I I I I 

I I 

Jumlah Total 50 I 100% 

18 d.Audio visual 9 



Mahasiswa yang literat mengidentifikasi berbagai jenis dan bentuk/format informasi yang 

tersedia, antara lain rnengetahui bagairnana informasi dihasilkan secara formal atau informal yang 

kemudian akan diorganisasikan dan disebarkan. Kegiatan mengidentifikasi berarti juga rnernahami jenis 

dan rnengetahui dirnana surnber informasi dapat diternukan, baik cetak maupun cetak, serta rnemilih 

bentuklforrnat terbaik dan relevan dengan tugas yang ditangani. 

Berdasarkan data yang diperoleh rnayoritas rnahasiswa mernilih sernua bentuklformat (tercetak, 

digitallelektronik dan audio visual) ketika mencari informasi, pilihan ini sangat baik karena berarti 

rnahasiswa tidak rnembatasi bentuklforrnat yang dipilih sebagai surnber inforrnasi yang pada saat ini 

sudah dalam berbagai bentuklforrnat. 

Penerapan lain pada kernampuan rnenentukan batas dan jenis informasi adalah mernbuat batasan 

(hanya sesuai topik bahasan) terhadap inforrnasi ketika mencari inforrnasi. Perilaku rnahasiswa dalarn 

rnembuat batasan terhadap inforrnasi diketahui dari pertanyaan nomor tiga, yaitu ketika rnencari 

inforrnasi. Kebiasaan rnahasiswa untuk mengevaluasi kernbali batasan inforrnasi diketahui pertanyaan 

nornor ernpat, yaitu ketika mencari inforrnasi, apakah rnahasiswa rnengevaluasi kembali batasan 

inforrnasi yang telah dibuat. Jawaban responden terhadap pertanyaan nomor tiga dapat dilihat dari 

tabel 5 sebagai berikut: 

Tabel 5 

Mernbuat batasan informasi (hanya sesuai topik bahasan) ketika rnencari inforrnasi 

Keterangan f = frekuensi 

Dari data tabel lima dapat diinterpretasikan bahwa sebagian rnahasiswa (46%) rnenyatakan 

kadang-kadang rnengevaluasi kernbali batasan informasi yang telah dibuat ketika rnencari informasi, 

selanjutnya harnpir setengah rnahasiswa (38%) rnenyatakan selalu rnengevaluasi dan sebagian kecil 

mahasiswa (16%) rnenyatakan sering rnengevaluasi kembali batasan informasi ketika rnencari inforrnasi. 

Mengevaluasi kernbali kealamiahan dan keluasan inforrnasi diartikan bahwa mahasiswa 

membahas kembali kebutuhan informasi untuk memperjelas, 

\ .*-' 

No 

3 

Kategori Jawaban 

a. Selalu 

b. Sering 

C. Kadang-kadang 

d.Tidak pernah 

Jumlah Total 

F 

19 

8 

23 

0 

50 

Persentase 

% 

38 

16 

46 

0 

100% 



kembali pertanyaan yang sesungguhnya ingin dicari, ha1 ini juga diartikan sebagai rnendeskripsikan 

krtiteria yang yang digunakan saat mernbuat pilihan terhadap kebutuhan informasi seperti 

mengidentifikasi kata kunci, rnenentukan dan rnernahami sasaran penyajian dan juga eksplorasi lokasi 

surnber inforrnasi yang sesuai dengan topik. 

Berdasarkan data yang telah diproleh dapat disirnpulkan bahwa rnayoritas rnahasiswa 

rnengevaluasi kernbali batasan inforrnasi yang telah dibuat, ha1 ini rnengindikasikan bahwa literasi 

inforrnasi mahasiswa sudah baik, khususnya dalarn rnenentukan kealarniahan dan kelasan informasi 

yang dibutuhkan. 

Tahapan selenjutnya dalam kernarnpan rnenentukan batasan dan jenis informasi adalah 

mengevaluuasi kernbali batasan yang telah dibuat ketika mencari informasi. Kebiasaan mahasiswa 

uuntuk rnengevaluasi kernbali batasan inforrnasi, diketahui dari pertanyaan nomor ernpat, yaitu ketikka 

mencari inforrnasi, apakah rnahasiswa rnengevaluasi kernbali batasan inforrnasi yang dibuat. Jawaban 

responden terhadap pertanyaan nornor 4, dapat dilihat pada tabel 6 berikut. 

Tabel 6 

Mengevaluasi kernbali batasan innformasi ketika rnencari inforrnasi 

Keterangan f = frekuensi 

Dari data pada tabel enam dapat diinterpretasikan bahwa sebagian rnahasiswa (38%) menyatakan 

selelu mengevaluasi kernbali batasan informasi ketika rnencari informasi, selanjutnya hampir setengah 

rnahasiswa (36%) rnenyatakan kadang-kadang rnengevaluasi kernbali batasan informasi dan sebagian 

rnahasiswa (26%) menyatakan sering mengevaluasi kembali batasan informasi ketika mencari inforrnasi. 

Mengevaluasi kebali kealarniahan dan keluasan inforrnasi diartikan bahwa mahasiswa membahas 

kernbali kebuthan informasi untuk mernperjelas, memperbaiki atau menernukan kernbali pertanya yang 

sesuungguuhnya yang ingin dicari, ha1 inii juga diartikan sebagai mendiskripsiikkan kriteria yang 

digunakan saat membuat pillihan terhadap kebuutuhan informasi seperti rnengidentifikasi kata kunci, 

No 

4 

Kategori Jawaban 

a. Selalu 

d. Sering 

C. Kadang-kadang 

d.Tidak pernah 

Jumlah Total 

F 

19 

13 

18 

0 

50 

Persentase 

% 

38 

26 

36 

0 

100% 



menentukan dan memaharni sasaran penyajian dan juga eksplorasi lokasi sumber informasi yang 

sesuuai dengan topik. 

Berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa meyoritas mahasiswa rnengevaluasi 

kembali batasan informasi yang telah dibuat, ha1 ini rnengindikasikan literasi informasi mahasiswa sudah 

cukup baik, khususnya dalam menentukan kealamiahan dan keluasan informasi yang dibutuhkan. 

Kemampuan praktis mahasiswa dalam menentukan batasan dan jenis informasi diketahui dengan 

melihat kemampuan mahasiswa memilih sub tema untuk sub tema untuk sebuah tema yang ditetapkan 

pada pertanyaan nomor lima, yaitu mahasiswa diminta untuk membuat sebah tulisan dengan tema 

"Pembangunan Desa tertinggal", maka sub tema apakah yang dipilih mahasiswa. Jawaban responden 

terhadap pertanyaan nomor lima dapat pada tabel 7 berikut: 

Tabel 7 

Contoh penerapan dari kemampuan menentukan batasan informasi. Seandainya pada suatu 

kesempatan, mahasiswa diminta untuk rnembuat sebuah tulisan dengan tema "Pembangunan 

Desa Tertinggal", maka sub tema yang dipilih mahasiswa adalah: 

Persentase l f l  % I  
( 5 1 f. Pemilihan kepala desa dan pembangunan pos ronda 1 1 1  2 1 

I I I I a. Peningkatan mutu pendidikan dan pemberian kredituusaha 

I I 

I Jumlah Total I 50 1 100% 1 

3 2 

C. Urbanisasi dan pemasangan jaringan komunikasi 
I I I 

I 
Keterangan f = frekuensi 

64 

d.Perluasan lahan pertanian dan penerapan teknologi pertanian 

Dari data pada tabel tujuh dapat diinterpretasikan bahwa setengah dari mahasiswa (64%) memilih 

"peningkatan mutu pendidikan dan pembangunan infrastruktur jalan" sebagai sub tema, kemudian 

hampir setengah mahasiswa (36%), memilih " perluasan lahan pertanian dan penerapan teknologi 

pertanian" sebagai sub tema dan sebagian kecil mahasiswa ( 30%) memilih "urbanisasi dan pemasangan 

jaringan komunikasi" sebagai sub temanya, selanjutnya (4%) menyatakan. Memilih Perluasan lahan 

pertanian dan penerapan teknologi pertanian, dan sebagian kecil (2%) menyatakan memilih Pemilihan 

kepala desa dan pernbangunan pos ronda. 

Dalam menentukan sub tema untuk sebuah tema ada beberapa langkah awal yang harus 

dilakukan yaitu melakukan analisis situasi, kemudian brainstrorning, lalu perumusan masalah dan harus 

15 30 

2 4 



diketahui cakupan masalah yang paling mendekati dan tidak kelar dari dari topik pembahasan. Untuk 

pertanyaan nomor lima, jawaban yang diharapkan adalah peningkatan mutu pendidikan dan 

pembangunan infrastruktur jalan. Berdasarkan data yang diperoleh mayoritas mahasiswa telah rnemilih 

jawaban yang tepat sehingga dapat disimpuulkan bahwa penerapan langkah awal (standar satu) literasi 

informasi yang dilakukan mahasiswa sudah baik. 

4.2.1.2 Mahasiswa yang Literat Mengakses informasi yang diperlukan dengan efektif dan efesien 

lndikator kedua dari literasi informasi adalah kemampuan mengakses informasi yang diperlukan 

dengan efektif dan efesien. Hal ini dilihat dari cara mahasiswa mernilih langkah yang tepat meneluusuri 

informasi yang diterapkan pada pertanyaan nomor enam, yaitu dalam proses mengakses informasi apa 

yang dilakukann rnahasiswa untuk menelusuuri informasi. Jawaban responden untuk pertanyaan nomor 

enam dapat dillhat pada tabel 8, sebagai berikut: 

Tabel 8 

Cara yang dilakukan untuk rnenelusuri informasi ketika mengakses informasi 

No 

a. Menggunakan metode penelusuran yang paling tepat 

Kategori Jawaban I f 

I 6  

I I d.Menggunakan rnetode penelusuran yang diciptakan sendiri 0 0 

Persentase 

29 

C. Tidak menggunakan metode penelusuran 

% 

58 
I I 

penelusuran inforrnasi, sebagian kecil mahasiswa (8%) menyatakan tidak menggunakan metode 

h. Menggunakan berbagai metode penelusuran yang ada 

4 

Jumlah Total 

penelusuuran. 

8 

Mahasiswa yang literat terhadap informasi akan memilih cara penelusuran inforrnasi yang yang 

efektif dan efesien, maka ha1 tersebut akan diawali dengan mengidentifikasi sumber dan model 

peneluusuran yang tersedia, lalu rnenyelidiki keuntungan dan kemampuan rnernakai strategi penelsran 

17 

Keterangan f = frekuensi 

Dari data pada tabel delapan dapat diinterpretasikan bahwa setengah dari mahasiswa (58%) 

memenyatakan menggunaan yang paling tepat untuk menelusuri informasi, kemudian hampir setengah 

rnahasiswa (34%), menyatakan menggunakan berbagai metode penelusuran yang ada untuk 

50 

yang bervariasi dan pada akhirnya rnengernbangkan teknik pencarian yang paling sesuai. 

34 

100% 



Berdasarkan data yang ada, setengah mahasiswa menyatakan menggunakan strategi penelusuran 

yang paling tepat dan hampir setengah dari mahasiswa menyatakan menggunakan berbagai strategi 

penelusuuran yang talah ada.. Hal ini mengindikasikan mayoritas mahasiswa memiliki literasi informasi 

yang baik khususnya pada sistem temu kembali informasi yang notabene telah diperoleh pada materi 

perkuliahan. 

Kemampuan mengakses informasi dengan efektif juga dilihat dari pengetahuan mahasiswa 

tentang strategi penelusuran. Salah satu cara untuk mengukurnya adalah dengan penerapan praktis 

pada pertanyaan nomor enarn, yaitu arti dari strategi bolean. Jawaban responden untuk pertanyaan 

nornor tujuh dapat dilihat pada pada tabel berikut: 

Tabel 9 

Contoh penerapan kemampuan mengakses informasi 

Ada beberapa strategi penelusuran informasi melali komputer (database perpustakaan, internet, 

database jurnal elektronik, dsb.). maka yang disebut dengan strategi bolean operations adalah : 

No Kategori Jawaban 

I I 

I C. Penggunaan tanda (**) 1 18 

I a. Penggunaan tanda AND, OR dan NOT 

7 

5 
I 

Potongan kata 

Persentase 

j. Pencarian dengan kata kunci 

0 

Jumlah Total 

Keterangan f = frekuensi 

27 

50 

Dari data pada tabel delapan dapat diinterpretasikan bahwa setengah dari mahasiswa (54%) 

mengartikan strategi bolean sebagai pencarian dengan kata kunci, dan sebanyak (36%) mahasiswa 

mengartikan dengan penggunaan tanda (**), sedangkan sebagian kecil mahasiswa (10%) mengartikan 

sebagai strategi AND, OR, dan NOT. 

Strategi bolean adalah pengoperasian strategi menggunakan kata AND, OR, dan NOT pada mesin 

pencari (search engine). Masing-rnasing kata tersebut memiliki fungsi yang berbeda, tetapi 

rnernungkinkan untuk menghubungkan lebih dari satu kata yang diinginkan. Dengan mengguunakan 

strategi ini maka dapat rnemperluuas atau rnempersempit cakupan inforrnasi yang diinginkan 

berdasarkan hubungan antar kata yang dicari. 



Berdasarkan jawaban yang telah diperoleh dapat disimpulkan mayoritas mahasiswa kurang 

mengetahui strategi penelusuran khususnya secara online dan salah satunya adalah strategi bolean. Hal 

ini mengindikasikan literasi informasi yang dimiliki mahasiswa belum baik. 

Kemampuan mengakses informasi dengan efektif jga dilihat dari pengetahuan mahasiswa tentang 

smber informasi. Salah satu penerapan praktis tentang pengetahuan mahasiswa terhadap sumber 

informasi diukur dari pertanyaan nomor delapan, yaitu apakah suumber informasi yang tepat untuk 

menemukan informasi berupa alamat (kantor, instansi, rmah, dsb) secara lengkap. Jawaban responden 

untuk pertanyaan nomor delapan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Ta be1 10 

Contoh penerapan kemampuan mengakses informasi. Untuk menemukan informas berupa 

alamat (kantor, instansi, rumah, dsb) secara lengkap, maka sumber informasi yang tepat adalah : 

I a. Direktori 1 49 1 98 1 

No 

I b. Katalog dan indeks 1 0 1 0 4  1 

Kategori Jawaban 

I I 

I Jumlah Total I SO I 100% I 

f 

C. Jurnal dan almanak 

Kamus dan ensiklopedia 

I I I I 
Keterangan f = frekuensi 

Persentase 

% 

0  0  

Dari data pada tabel 10 dapat diinterpretasikan bahwa hampir seluruh mahasiswa (98%) 

1 

menyatakan direktori sebagai sumber informasi untuk alamat (kantor, instansi, rumah, dsb.). 

2 

Untuk menngetahui suatu sumber informasi maka mahasiswa harus mengetahui karakter dari 

informasi yang dibutuhkan. Dari jawaban yang telah diperoleh mangindikasikan bahwa mahasiswa 

memiliki pengetahuan tentang sumber-sumber informasi dengan ditailllengkap. 

Penerapan praktis lainnya adalah mengetahui tipe setiap dokmen dari tiga huruf terakhir pada 

URLnya (Uniform Resource Locators). Pengetahuan mahasiswa tentang tipe dokumen ini diketahui 

melalui pertanyaan nomor sembilan dapat dilihat dari tabel berikut: 



Tabel 11 

Penerapan terhadap kemampuan mahasiswa mengevaluasi dokumen yang telah ditemukan 

Tipe dokurnen dapat diketahui melalui tiga huruf terakhir yang berada pada URL-nya, maka tiga 

huruf terakhir yang menunjukkan tipe dokumen gambarlimage adalah : 

Keterangan f = frekuensi 

Dari data pada tabel 11 dapat diinterpretasikan bahwa sebagian besar rnahasiswa (72%) 

menyatakan .jpg, .gif dan .tif rnerupakan tiga huruf terakhir yang menunjukkan tipe dokumen 

gambarlimage, sedangkan sebagian kecil rnahasiswa (2 %) menyatakan .ppt, .jpg dan .waf merupakan 

tiga huruf terkahir yang menuunjukksn tipe dokumen gambarlimage dan sebagian kecil mahasiswa (2%) 

lainnya menyatakan .ppt, .pps dan .pdf meruapakan tiga huruf terkahir yang menunjukkan tipe 

dokumen gambarlimage. 

Jawaban yang tepat adalah .jpg, .gif, .tif merupakan tiga huruf terkahir yang mennjukkan tipe 

dokumen gambar. Dalam mengakses dokumen elektronik yang diternukan diinternet atau pangkalan 

data elektronik, perlu diketahui format dari sebuah dokumen untuk memastikan bahwa dimiliki atau 

tidak perangkat lunak yang dibuthkan untuk mernbuka, mencetak ata mengnduh file tersebut. 

Dari jawaban responden dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa telah akrab dengan 

teknologi informasi dan rnerupakan salah satu ciri mahasiswa yang literat informasi. 

Tolak ukur lain yang dilihat untuk mengetahui kemampuan mahasiswa mengakses inforrnasi 

dengan efektif adalah langkah yang diarnbil ketika mahasiswa mendapat kesulitan menemukan 

informasi di perpustakaan diketahui dari pertanyaan nornor sepulhh, yaitu apa yang dilakukan 

rnahasiswa ketika mengalami kesulitan/hambatan dalam menemukan informasi di perpustakaan. 

Jawaban responden untuk pertanyaan nomor sepuluh dapat dilihat pada tabel berikut: 

No 

9 

Kategori Jawaban 

a. .jpg, gif dan .tif 

b. ppt, pps dan .pdf 

C. .waf, mp3 dan .wmv 

d. ppt, .jpg dan .waf 

Jumlah Total 

F 

36 

1 

0 

13 

50 

Persentase 

% 

72 

2 

0 

26 

100% 



Tabel 12 

Hal yang dilakukan ketika mahasiswa mengalami kesulitan menemukan informasi di 

perpustakaan. 

Persentase 

% 

No 

I d. Menghentikan pencarian I l l  

Kategori Jawaban 

a. Bertanya pada pustakawan 

b. Terus mencari tanpa bertanya 

C. Bertanya pada teman 

F 

30 

0 

19 

Dari data pada tabel 11 dapat diinterpretasikan bahwa bila mahasiswa kesulitan menemukan 

informasi di perpustakaan maka sebagian besar mahasiswa (60%) menyatakan akan bertanya pada 

pustakawan, Kemudian hampir setengah mahasiswa (38%) menyatakan bertanya pada teman dan 

sebagian kecil(2%) yang menyatakan menghentikan pencarian. 

Jawaban yang tepat yaitu bertanya pada puustakawan, walaupun kemandirian memperoleh 

informasi menjadi fokuus dari literasi informasi namun salah satu ciri mahasiswa yang literat lainnyya 

adalah memanfaatkan pelayanan pribadi yang diterapkan pada sebah institusi dan dalam ha1 ini 

perpustakaan untuk dapat menemukan informasi yang dibutuhkan. 

Maka dari jawaban yang telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa telah 

memilih langkah yang tepat bila menemukan hambatan dalam memperoleh informasi dan ha1 ini adalah 

indikasi dari mahasiswa yang literat. 

Langkah akhir dari kemampuan mengakses informasi dengan efektif adalah mengevaluuasi 

kembali strategi penelusuran bila informasi yang diperoleh tidak sesuai dengan kebutuhan. Perilaku 

mahasiswa terhadap langkah ini diketahui dari pertanyaan nomor sebelas, yaitu jika informasi yang 

diperoleh tidak sesuai dengan informasi yang dibutuhkan, apakah mahasiswa akan mengevaluasi 

Jumlah Total 

kembali strategi yang telah digunakan. Jawaban responden terhadap pertanyaan ini dapat dilihat dari 

tabel berikut: 

50 

Keterangan f = frekuensi 



Tabel 13 

Mengevaluasi kembali strategi penelsuuran yang telah digunakan, jika informasi yang diperoleh 

mahasiswa pada saat penelesuran tidak sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. 

Kategori Jawaban I / ( Persentase 

I I 

a. Selalu 
I I 

b. Sering 

I I 

Keterangan j = frekuensi 

Dari data pada tabel 13 dapat diinterpretasikan bahwa setengah dari mahasiswa (54%) 

menyatakan kadang-kadang mengevaluasi kembali strategi penelusuran jika hasil penelusuran tidak 

sesuai dengan informasi yang dibutuhkan, kemudian hampir setengah dari mahasiswa ((28%) 

menyatakan selalu mengevaluasi kembali strategi peneluusran jika hasil hasil penelusuuran tidak sesuai 

dengan informasi yang dibutuhkan dan sebagian kecil (18%) yang menyatakan sering mengevaluasi 

kembali strategi penelusuran jika hasil penelusuuran tidak sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. 

Mengevaluasi kembali strategi penelusuran diperluka jika informasi yang diperoleh tidak sesuai 

dengan informasi yang dibutuhkan, dalam mengevaluasi mahasiswa harus menaksir kualitas, kuuantitas, 

dan relevansi dari hasil pencarian maka dapat ditentukan alternatif strategi penelusuran lain yang akan 

digunakan selanjutnya dan pada akhirnya mahasiswa harus mengulang pencarian pencarian dengan 

menggunakan strategi yang dibah sebagai suatu ha1 yang penting. Mahasiswa yang literat akan 

memperbaiki strategi penelusuran jika diperlukan 

Berdasarkan data yang ada, walaupun dengan frekuensi yang berbeda-beda. Seluruuh mahasiswa 

akan mengevaluasi kembali strategi penelsuran yang digunaka jika informasi yang diperoleh tidak sesuai 

dengan yang dibutuhkan. Hal ini mengindikasi literasi informasi mahasiswa sudah baik. 

4.2.1.3 Mahasiswa yang Literat Mengevaluasi lnformasi dan Sumbernya secara Kritis 

lndikator ketiga literasi informasi adalah kemampuan mengevaluuasi temuan dan sumbernya 

secara kritis. Perilakuu mahasiswa terhadap indikator ini diketahuui melalui pertanyaan nomoor dua 

belas, yaitu bagian manakah manakah dari dokumen yang pertama kali dilihat untuk mengetahui subjek 

sebah dokumen. Jawaban responden untuk pertanyaan nomor dua belas dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

14 

d. Tidak pernah 
I I 

28 

9 

Jumlah Total 

18 

0 0 

50 100% 



Tabel 14 

Untuk mengetahui subjek dari sebuah dokurnen, maka bagian dokumen yang pertama kali 

dilihat adalah: 

No 

a. Judul dan abstrak 

Kategori Jawaban 

I I 
30 

b. Daftar isi 

I 

f 
% 

60 

I 
Keterangan f = frekuensi 

Dari data pada tabel empatbelas dapat diinterpretasikan bahwa dalam menentkan subjek suatu 

dokumen sebagian besar mahasiswa (60%) menyatakan yang pertama kali dilihat adalah judul dan 

abstrak, kemudian hampir setengah dari mahasiswa (28%), menyatakan melihat dari isi dokumen, dan 

sebagian kecil(12%) rnenyatakan rnelihat dari daftar isi dokurnen. 

Jawaban yang tepat adalah judl dan abstrak merupakan bagian yang pertama kali dilihat ketika 

akan mentukan subjek dari sebuah dokumen dan bila belum dapat ditentukan maka dilanjutkan melihat 

bagian lainnya. Efisiensi waktuu akan diperoleh ketika subjek suatu dokumen dapat diketahui dengan 

mernbaca judul dan abstraknya saja dan kernudian dapat ditentkan apakah dokumen tersebut relevan 

atau tidak dengan inforrnasi yang dibutuhkan. 

Berdasarkan jawaban yang diperoleh mayoritas mahasiswa memilih jawaban yang tepat dan 

mengindikasikan bahwa rnahasiswa mampu menyaring inforrnasi yang diperoleh dan disesuaikan 

dengan informasi yang dibutuhkan. 

Kemampuan mengevaluasi temuan dan sumbernya secara kritis juga dapat dilihat dari 

bagaimana mahasiswa dalarn mengevaluasi isi dokumen yang telah diperoleh dan ha1 ini diketahui 

melalui pertanyaan nomor tiga belas, yaitu apakah yang dilakukan mahasiswa dalam mengevalasi isi 

dokumen yang telah diperoleh. Jawaban responden untuk pertanyaan nomor tiga belas dapat dilihat 

dari tabel berikut: 

Persentase 

6 
I I 

L I I I 

12 

C. Isi dokumen 
I I 

Jumlah Total 

d. Daftar perpustakaan 

14 

50 

28 

0 

100% 

0 



Tabel 15 

Dalam mengevaluasi dokumen yang telah diperoleh, maka yang dilakukan mahasiswa 

adalah: 

I No I Kategori Jawaban I f ( Persentase I 

1 13 1 b. Melihat judul dan Daftar isinya saja 
I I 

3 6 1 
I I I I a. Membaca dokumen secara utuh 18 36 

I I C. Membaca abstraknya saja 
I I 

29 

I 
1 I 1 

Keterangan f = frekuensi 

Dari data pada tabel limabelas dapat diinterpretasikan bahwa dalam mengevaluasi isi dokumen 

yang telah diperoleh sebagian besar mahasiswa (58%) menyatakan membaca dari abstRaknya , dan 

hampir setengah dari mahasiswa (36%) menyatakan membaca dokumen secara utuh, dan sebagian kecil 

dari mahasiswa (6%) menyatakan melihat dari judul dan daftar isinya saja. 

Jawaban yang tepat adalah membaca dokuumen secara uthh. Setelah mengetahui subjek suatu 

dokumen dan diketahui bahwa dokumen tersebut relevan dengan informasi yang dibituhkan maka 

untuk mengevaluasi isi dokumen dan untuk menemukan informasi yang benar-benar dibutuhkan perlu 

untuk membaca dokumen secara utuh. 

Dari data yang diperoleh mayoritas mahasiswa telah melakukan ha1 yang tepat dan 

mengindikasikan literasi informasi yang dimiliki cukup baik karena mahasiswa yang literat akan 

mengevaluasi secara kritis informasi yang diperolehnya. 

Setelah mengevaluasi dokumen yang ditemukan, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi 

informasi yang berasal dari dokumen. Perilaku mahasiswa terhadap kegiatan ini diketahui dari 

pertanyaan nomor empat belas, yaitu apakah yang dilakukan mahasiswa ketika menemukan informasi 

yang ada pada sebuah dokumen. Jawaban responden terhadap pertanyaan nomor empat belas dapat 

dilihat dari tabel berikut: 

58 

I I I I 

I I 

d. Melihat daftar perpustakaannya saja 

100% Jumlah Total 50 

0 0 



Tabel 16 

Dalam mengevaluasi informasi, yang dilakukan mahasiswa terhadap informasi yang telah 

diperoleh adalah: 

I NO I Kategori Jawaban I f I Persentase 

a. Melakukan kegiatan b, c, dan d 

1 14 1 b. Mendiskusikan dengan ahli dan pakarnya 
I I 

29 

11 

I 
I Jumlah Total 1 50 1 100% 1 

% 

58 

22 

I 
I I I I 

Keterangan f = frekuensi 

I I 

Dari data pada tabel enambelas dapat diinterpretasikan bahwa dalam proses evaluasi terhadap 

C. Mengevaluasi informasi tersebut dengan pengetahuan sendiri I 10 
I I 

informasi yang diperoleh maka mayoritas mahasiswa (58%) menyatakan melakukan tiga kegiatan 

20 

d. Membandingkannya dengan pengetahuan baru 

terhadap informasi yang diperoleh, kemudian sebagian kecil mahasiswa (22%) menyatakan 

mendiskusikan dengan ahli dan pakarnya, dan sebagian kecil lainnya (20%) menyatakan mengeevaluasi 

0 

informasi tenebut dengan pengetahuan sendiri.. 

0 

Salah satu indikator mahasiswa yang literat adalah menentukan dan mempergunakan kriteria 

awal untuk mengevaluasi informasi dan sumbernya, yaitu menguji dan membandingkan inforrnasi yang 

diperoleh dengan informasi lainnya untuk melihat ketajaman dari informasi yang diperoleh, selain itu 

juga menganalisis argumen pendukung yang logis dengan cara mendiskusikannya, dengan ahli ataupun 

pakar dalam ha1 ini seperti dosen, maha yang telah memiliki pengetahuan yang diperolehnya dari 

pembelajaran dari perkuliahan, pengetahuan yang telah diperoleh tersebut juga dapat dijadikan sarana 

evalasi terhadap informasi yang diperoleh. 

Dari jawaban yang telah diperoleh dapat diketahui bahwa sebagian besar mahasiswa telah 

melakukan evaluasi dengan sangat baik dan mengindikasikan literasi informasi yang dimiliki sudah 

cukup baik. 

Penerapan praktis pada kemampuan mengevaluasi hasil temuan dan sumbernya dapat dilihat dari 

penilaian kredibilitas sebuah informasi. Pengetahuan mahasiswa terhadap cara mengetahui kredibilitas 

sebuah informasi dari suatu dokumen diketahui dari pertanyaan nomor lima belas, yaitu dari segi 

apakah kredibilitas suatu informasi dapat diketahui. Jawaban responden atas pertanyaan nomor lima 

belas dapat dilihat pada tabel berikut: 



Tabel 17 

Pengetahuan rnahasiswa terhadap cara rnengetahui kredibilitas sebah inforrnasi dari 

sebuah dokurnen. 

I a. Penanggungjawab informasi I 35 I 70 

No Kategori Jawaban 

15 

I d. Bentuklforrnat inforrnasi 7 14 

I I 

I Jumlah Total 1 50 1 100% 1 

f 

I I 

C. Ternpat pembuatan inforrnasi 

I I I I 

Keterangan f = frekuensi 

Persentase 

% 

b. Tahun pembuatan inforrnasi 

Dari data pada tabel tujuhbelas dapat diinterpretasikan bahwa sebagian besar rnahasis (70%) 

rnenyatakan kredibilitas sebuah infrornasi dilihat dari penanggungjawab inforrnasi, dan sebagian 

mahasiswa (14%) menyatakan kredibilitas inforrnasi dilihat dari ternpat pembuatan informasi, dan 

sebagian lain (14%) dilihat dari bentuklformat inforrnasi., dan sebagian kecil (2%) rnenyatakan dilihat 

dari tahun pembuatan informasi. 

Penilaian kredibilitas digunakan untuk menentukan sejauh mana suatu surnber inforrnasi dapat 

dipercaya kualitas dan kebenarannya. Kredibilitas dapat dilihat dari segi penanggungjawab (pencipta 

karya, penulis, penerbit, sponsor, editor), proses pembuatannya dan pemanfaatan sumber tersebut. 

Dari jawaban yang diperoleh dapat disimpulkan mayoritas rnahasiswa mengetahui dari sisi apakah 

kredibilitas suatu dokumen dapat dilihat sehingga evaluasi secara kritis dapat dilakukan. 

Kemarnpuan mengevaluasi dokumen juga harus diikuti kemampuan rnengevaluasi surnbernya. 

Penerapan praktis untuk mengetahui kemarnpuan rnahasiswa dalam mengevaluasi surnber informasi 

diukur dari pertanyaan nomor enam belas, yaitu alamat website apakah yang dipilih mahasiswa bila 

ingin mendapatkan informasi dari internet mengenai kesehatan gigi, Jawaban responden untuk 

pertanyaan nomor enambelas dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 18: 

Penerapan terhadap kemampuan mahasiswa mengevaluasi dokumen yang telah ditemukan. 

Bila ingin mendapatkan informasi dari internet mengenai kesehatan gigi, rnaka kernungkinan 

alamat website yang dipilih (percaya) adalah: 

7 

1 

14 

2 



Persentase 1 I NO I Kategori Jawaban l F l  

I 

Keterangan f = frekuensi 

Dari data pada tabel delapanbelas dapat diinterpretasikan bahwa sebagian besar mahasiswa (64 

%) memilih www.healtvdental.edu, kemudian sebagian lagi (36%) memilih www.mouth=healtv.edu, 

sebagai alamat website yang dipilih bila ingin menndapatkan informasi mengenai kesehatan gigi. 

Jawaban yang paling mendekati adalah www.healtvdental.edu sebagai alamat website yang dapat 

dipercaya bila ingin mendapatkan informasi mengenai kesehatan gigi. 

Keakuratan atau ketajaman suatu informasi juga dilihat dari smber informasinya. Sumber yang 

jelas dan relevan akan rnenjamin kualitas informasi yang diperoleh. Dari jawaban yang diperoleh, dapat 

diketahui bahwa mayoritas mahasiswa memilih sumber yang paling mendekati untuk informasi yang 

dibutuhkan. Hal ini menindikasikan literasi informasi mahasiswa sdah cukup baik khususnya evaluasi 

secara krtis terhadap sumber informasi. 

I I I 

4.2.1.4 Mahasiswa yang Literat Menggunakan lnformasi dengan Efektif untuk Mencapai Tujuan 

Tertentu. 

Literasi informasi juga dapat dilihat dari kemampuan menggunakan informasi dengan efektif. 

Perilaku mahasiswa dalam menggunakan informasi dengan efektif diketahuui dari apa yang 

dilakukannya setelah menemukan informasi yang dibutuhkan, ha1 ini dapat diukur dari pertanyaan 

nomor tujuhbelas, yaitu apa yang dilakukann mahasiswa terhadap informasi (dokumen) setelah 

informasi tersebut dimanfaatkan. Jawaban responden terhadap pertanyaan nomor tujuhbelas dapat 

dilihat dari tabel berikut: 

C. www. Neorologi-disease.com 

Jumlah Total 

0 

50 



Tabel 19: 

Hal yang dilakukan terhadap informasi (dokumen) setelah inforrnasi tersebut digunakan atau 

dimanfaatkan: 

1 No 1 Kategori Jawaban 

I 

a. Menbentuknya menjadi format baru untuk kemudian 7 

17 

disebarkan kembali 

b. Menyirnpan sebagai bukti fisik 20 

I 
I I I 

Jumlah Total 50 

I 

C. Menyimpannya untuk digunakan kembali 23 

I 

Persentase 

% 

I 

d. Mernbuang/rnernusnahkannya karena tidak dibutuhkan lagi 0 

Keterangan f = frekuensi 

Dari data pada tabel delapanbelas dapat diinterpretasikan bahwa harnpir setengah dari 

rnahasiswa (40%) menyatakan rnenyirnpan sebagai bukti fisik, dan hampir setengah lagi dari mahasiswa 

(46%) rnenyatakan menyirnpannya untuk digunakan kembali, dan sebagian lagi dari rnahasiswa (14%) 

rnenyatakan mernbentuknya menjadi format baru untuk kernudian disebarkan kernbali. Maka dari 

uraian tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas mahasiswa rnenyimpan kernbali inforrnasi yang telah 

digunakan agar dapar digunakan kembali suatu saat nanti. 

Mahasiswa yang literat akan mengunakan inforrnasi dengan efektif, cara yang dipilih antara lain 

rnenyampaikan atau mernbagikan informasi yang telah diperoleh baik masih dalam format awal ketika 

diproleh rnaupun mernbentuknya menjadi format baru untuk kemudian disebarkan kembali. Cara lain 

adalah memelihara informasi (misalnya jurnal) yang berhubungan dengan pencarian, evaluasi dan 

proses kornunikasinya untuk digunakan kernbali sekaligus dijadikan sebagai bukti fisik dari produk yang 

akan dihasilkannya kelak. 

Dari jawaban yang diperoleh tidak ada rnahasiswa yang rnernilih untuk rnemusnahkan informasi 

yang telah digunakan. Maka dapat disimpulkan bahwa rnahasiswa telah bertanggngjawab terhadap 

inforrnasi yang diperolehnya dan ini mengindikasikan mahasiswa yang literat. 

Tujuan dari literasi inforrnasi adalah kemandirian dalarn mernberdayakan inforrnasi, salah satu 

indikatornya yaituu terciptanya sebuah karya khusuusnya karya tulis dan telah dipublikasikan, dalam 

artian tulisan tersebut telah melalui berbagai tahapan sehingga layak untuk dipublikasikan. Ada tidaknya 

karya rnahasiswa yang telah dipblikasikan dapat diketahui rnelalui pertanyaan nomor delapan belas, 



yaitu apakah mahasiswa memiliki karya tulis yang telah dipublikasikan. Jawaban responden terhadap 

pertnayaan nomor delapan belas dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 20 

Mahasiswa memiliki karya yang telah dipublikasikan 

1 Jumlah Total 1 50 1 100% 

No 

18 

Keterangan f = frekuensi 

Dari data pada tabel da puluh dapat diinterpretasikan bahwa pada uumumnya mahasiswa (92%) 

menyatakan tidak memiliki karya tulis yang telah dipublikasikan dan sebagian kecil mahasiswa (8%) 

menyatakan memiliki karya tulis yang telah dipublikasikan. 

Adanya karya tulis yang dihasilkan, merupakan penilaian akhir dari mahasiswa yang literat dan 

karya yang dihasilkan harslah memiliki kejelasan dan memberi manfaat kepada pihak lain. Kejelasan 

yang dimaksud adalah daptkah hasil karya tersebut dimengerti oleh pihak yang menfaatkan kelak. 

Dari jawaban yang dip[eroleh hanya sebagian kecil mahasiswa yang memiliki hasil karya tulis 

yang telah dipublikasikan. Dapat disimpulkan bahwa literasi informasi mahasiswa, dalam ha1 ini kesiapan 

menghasilkan karyalproduk secara mandiri dan kemudian dipublikasikan masih kurang. Disinyalir bahwa 

kurangnya kepercayaan diri mahasiswa untuk menampilkan karyanya menjadi salah satu faktor 

penyebabnya. 

lndikator dari kemampuan mengkomunikasikan informasi dalam halini hasil karya sendri diukur 

dengan pertanyaan nomor sembilanbelas yaitu langkah yang dipilih mahasiswa untuk 

mengkomunikasikan karyanya sendiri. Jawaban responden atas pertanyaan nomor sembilanbelas dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 21: 

Langkah yang dipilih bila ingin mengkomunikasikan karya sendiri: 

Kategori Jawaban 

a. Ada 

b. Tidak ada 

f 

4 

46 

Persentase 

% 

8 

92 

No 

19 

f 

23 

16 

Kategori Jawaban 

a. Memilih media yang paling tepat untuk mengkomunikasikannya 

b. Memilih aplikasi teknologi informasi untuk mengkomunikasikannya 

Persentase 

% 

46 

32 



C. Menyampaikannya dengan gaya yang rnencirikan kepribadian 

Saudara 

d. Menunggu orang lain bertanya tentang ada tidaknya hasil karya 

Saudara 

Jumlah Total 

Keterangan f = frekuensi 

Dari data pada tabel dua puluh satu dapat diinterpretasikan bahwa setengah dari mahasiswa 

(46%) menyatakan memilih media yang paling tepat untuk mengkomunikasikan hasil karya sendiri, 

kemudian hampir setengah dari mahasiswa (32%) menyatakan memilih aplikasi teknologi inforrnasi 

untuk mengkornuunikasikan hasil karya sendiri dan sebagian kecil mahasiswa (22%) rnenyatakkan 

menyampaikannya dengan gaya yang mencirikan kepribadian. 

Mahasiswa yang literat mengkomuunikasikan hasil karya kepada orang lain dengan efektif. Hal 

ini dapat dilihat dari pemillihan media dan format komunikasi yang mendukung pencapaian tujuuan 

dengan baik, pegguunaan teknologi informasi dalam menciptakan produuk. Selain ituu, rnenggabungkan 

prinsip komuunikasi dan rancangan informasi yang akan dihasilkan, akan menciptakan produk dengann 

gaya tersendiri. 

Berdasarkan jawaban yang diperoleh, mahasiswa rnemiliki cara masing-masing dalam 

mengkomunikasikan hasil karyanya. Maka dapat disirnpulkan bahwa literasi informasi yang dimiliki 

mahasiswa sudah cuukup baik. 

Penerapan praktis dari kemampan mengkomunikasikan informasi dengan efektif dapat 

diketahui melalui pertanyaan nornor dua puluuh, yaitu media apakah yang akan dipilih oleh mahasiswa 

bila ingin mempublikasikan hasil karya sendiri agar diketahui oleh banyak orang dilokasi yang 

berbeda=beda dengan biaya yang murah. Jawaban responden atas pertanyaan nomor dua puluh dapat 

dilihat pada tabel 22 berikut. Tabel 22: 

Penerapan dari kernampuan mengkomuunikasikan informasi dengan efektif bila ingin 

mempublikasikan hasil karya sendiri 

11 

0 

50 

No 

20 

22 

0 

100% 

f 

49 

01 

0 

Kategori Jawaban 

a. Blog internet 

b. Surat Kabar 

C. Jurnal llmiah 

Persentase 

% 

98 

02 

0 



I Jumlah Total ( 50 1 100% 1 
I 

I I I I 
Keterangan f = frekuensi 

Dari data pada tabel 22 dapat diinterpretasikan bahwa pada ummnya mahasiswa (98%) memilih 

blog di internet untuuk mempublikasikan karyanya, kernudian sebagian kecil mahasiswa (2%), 

menyatakan memilihh surat kabar untuk mempuublikasikan hasil karyanya. 

Pemilihan blog di internet merupakan pilihan yang tepat dikarenakan pertimbangan bahwa 

memilki blog di intenet tidak dikenakan biaya, blog dapat diakses oleh setiap pengguna internet 

dimanapuun berada. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa 

sangat tertarik untuuk memanfaatkan fasilitas dan teknologi informasi yang terus berkembang pada 

saat ini sesuai dengan asas efektif dan efesien. 

d. Media lainnya 0 0 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dari hasil dan pembahasan yang telah diraikan sebelumnya, maka peneliti 

dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kemampuan yang dimiliki mahasiswa untuk menentukan kealamiahan dan keluasan informasi 

dapat dikatakan sudah baik. Mayoritas mahasiswa suudah memiliki kemampuan untuk memilih 

langkah awal yang benar saat akan mencari informasi yaitu merumuskan terlebih dahulu 

langkah untuk memperoleh informasi (SO%), rnahasiswa menggunakan berbagai bentuk format 

informasi untuk informasi yang dibutuhkan (56%), mahasiswa juga selalu mengevaluasi kembali 

batasan informasi (hanya sesuai dengan topik bahasan) ketika mencari informasi (38%), 

selanjutnya rnengevaluasi kembali batasan yang telah dibuat ketika mencari informasi (38%), 

kemudian penerapan kemampuan dalam mengevaluasi kembali batasan informasi yang telah 

dibuat (64%). 

2. Dalam ha1 kemampuan mengakses informasi, dapat disimpulkan mahasiswa telah memiliki 

kemampuan yang baik, mahasiswa mengetahui strategi penelusuran (58 %), sedangkan dalam 

strategi penelusuran mahasiswa yang mengetahui (10%) khususnya secara online dan salah 

satunya adalah strategi bolean. Hal ini mengindikasikan literasi informasi yang dimiliki 

mahasiswa belum baik, Keakraban dengan teknologi informasi (98%), dan selalu mengevaluasi 

informasi kembali stategi yang telah digunakan (72%), lndikasi lain yang mendukung literasi 

informasi mahasiswa dapat dianggap baik adalah kemampuan mahasiswa memilih langkah yang 

tepat ketika mendapat hambatan saat mengakses informasi (60%), namun ha1 yang 

dikesampinkan mahasiswa adalah asas efektif dan efesien saat mengakses informasi, 

mahasiswa kadang-kadang mengevaluasi kembali stategi penelusuran jika informasi yang 

diperoleh mahasiswa pada saat penelsuran tidak sesuai dengan informasi yang dibutuhkan 

(60%). 

3. Dalam ha1 mengevaluasi informasi yang dipilih secara kritis, mayoritas mahasiswa sudah 

melakukannya dengan baik. Mahasiswa mengetahui cara menentukan topik/subjek dalam 

sebuah dokumen (60%), sedangkan dalam mengetahui langkah yang diperlukan dalam dalam 

mengevaluasi isi dokumen (36%). Dalam proses evaluasi terhadap informasi yang diperoleh 

maka mayoritas mahasiswa (58%) menyatakan melakukan tiga kegiatan terhadap informasi yang 

diperoleh. Mahasiswa juga mahasiswa (70%) mengetahui dari sisi apakah kredibilitas suatu 



dokumen dapat dilihat sehingga evaluasi secara kritis dapat dilakukan. Sebagian besar 

mahasiswa (64 %) juga mengetahui bagaimana menilai kredibilitas dari sebuah informasi. 

Hal ini mengindikasikasikan mahasiswa yang literat. 

4. Kemampuan mahasiswa menggunakan dan mengkomunikasikan informasi juga sudah baik. 

Sebagian besar mahasiswa (46%) akan menyimpan informasi untuk dapat digunakan kembali, 

pada umumnya mahasiswa (92%) menyatakan tidak memiliki karya tulis yang telah 

dipublikasikan. setengah dari mahasiswa (46%) menyatakan memilih media yang paling tepat 

untuk mengkomunikasikan hasil karya sendiri. Pada umumnya mahasiswa (98%) memilih blog di 

internet untuuk mempublikasikan karyanya. Hal yang disayangkan adalah masih sedikitnya 

mahasiswa (8%) yang memiliki karya tulis yang telah dipublikasikan. 

Dengan menggabungkan antara keadaan lapangan dengan teori yang sudah dijabarkan, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa keterampilan mahasiswa terhadap literasi informasi tidak begitu 

mengkhawatirkan ataupun dapat dikatakan baik. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpuulan yang telah diuraikan di atas, penulis mengajukan beberapa saran 

kepada beberapa pihak yang dianggap memiliki hubuungan dengan penelitian ini, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Diharapkan kepada mahasiswa yang menjadi objek penelitian yaitu mahasiswa Program Studi 

llmu Perpustakaan (D31), Semester VII (TA 2009/2010), Fakultas Sastera UNP, memiliki keinginan 

yang besar untuk mengekplorasi lagi keahliannya dalam literasi informasi demi memberikan 

manfaat kepada banyak pihak, menciptakan karya yang mendukung perkembangan ilmu 

pengetahuan di bidang ilmu perpustakaan pada khususnya dan bidang lain pada umumnya 

dengan cara yang ilmiah dan bertanggungjawab. 

2. Diharapkan kepada mahasiswa Program Studi llmu Perpustakaan (03) Fakultas Sastra, UNP, 

secara keseluruhan untuk meningkatkan keahliannya dalam literasi informasi dengan menerapkan 

langkah-langkah yang tepat dan benar serta memanfaatkan fasillitas yang tersedia secara 

maksimal agar mampu mengeksplorasi informasi dengan mandiri dan pada akhirnya 

menghasilkan karya yang berkualitas. 

3. Diharapkan kepada pihak institusi dalam ha1 ini Program Studi llmuu Perpustakaan (D3), Fakultas 

Sastra, UNP, memberikan dukungan kepada mahasiswa ntuk meningkatkan kualitas khususnya 



pada bidang literasi informasi, baik dengan carra selalu mengevaluasi metode pengajaran yang 

telah diterapkan maupn menjadi fasilitator dalam pengembangan karya mahasiswa. 

4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur terhadap literasi informasi yang dimiliki 

mahasiswa Program Studi llmu Perpustakaan (D3), Fakultas sastra, UNP, yang akhirnya dapat 

menghasilkan luluusan dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan bermanfaat untuk 

penelitian selanjutnya. 
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