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Aditya Sekti Gladys Prasastie 

 

ABSTRACT 

This research uses descriptive quantitative method, the number of members KBM 102 

respondents. Data were collected using questionnaires and interviews guided free. Results of 

the study are: 1) Seeking information behavior KBM members conduct initial activities to 

determine the theme / idea to write, 2) Most members of KBM conducting backward 

chaining to develop the story of the information obtained, 3)The members of KBM tend 

searching resources using the resources of the website reliable, 4)Conducting monitoring to 

see the actualization of the data on the website reliable,  5) Conducting Accessing to regularly 

keep abreast of information through newspapers, television, etc,  6) Conducting 

differentiating with reference to the source of the information obtained is expected to more 

detailed information and clear, 7) Conducting extracting by reading the detailed information 

obtained directly or indirectly, 8) Activity verifying by looking at the bibliography, 9) 

networking activities carried out by each giving commentary on the work of other members 

to cultivate friendships that occurred in the KBM, 10) The activities of information managing 

by grouping into several documents, so it is easy in the process of retrieval source 

information that has been obtained. Therefore in ten stages in the discovery of behavioral 

information that is found to produce the highest value on the starting activity is to determine 

the theme / idea to write as much as 78.4% and managing information activities as much as 

81.8%. 

 

Keywords: Seeking Information Behavior, Quantitative, Community 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, dengan jumlah responden 102 dari 

anggota KBM. Data yang dikumpulkan menggunakan penyebaran kuisioner dan wawancara 

bebas terpimpin. Hasil penelitian adalah: 1) Perilaku penemuan informasi anggota KBM 

melakukan kegiatan awal dengan menentukan tema/ide untuk menulis. 2)Kebanyakan 

anggota KBM melakukan kegiatan chaining mundur dengan mengembangkan cerita dari 

informasi yang didapat, 3)Para anggota KBM cenderung menelusur sumber informasi dengan 

menggunakan sumber dari website terpercaya, 4)Melakukan kegiatan monitoring dengan 

melihat aktualisasi data pada website terpercaya, 5)Melakukan kegiatan accessing dengan 

secara rutin mengikuti perkembangan informasi melalui Koran, televise, dll, 6)Melakukan 
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kegiatan differentiating dengan merujuk pada sumber informasi yang diperoleh yang 

diharapkan informasi lebih detail dan jelas, 7)Melakukan extracting dengan membaca secara 

detail informasi yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung, 8)Kegiatan verifying 

dengan melihat daftar pustaka, 9) Kegiatan networking dilakukan dengan saling memberikan 

komentar pada karya anggota lain untuk mempererat pertemanan yang terjadi dalam KBM, 

10) Kegiatan information managing dengan mengelompokkan ke dalam beberapa dokumen, 

sehingga mudah dalam proses temu kembali sumber informasi yang sudah diperoleh. Maka 

dari itu dalam sepuluh tahapan dalam perilaku penemuan informasi ditemukan menghasilkan 

nilai tertinggi yaitu pada kegiatan starting yaitu dengan menentukan tema/ide untuk menulis 

sebanyak 78,4% dan kegiatan information managing sebanyak 81,8%.  

 

Kata kunci : Perilaku Penemuan Informasi, Kuantitatif, Komunitas 

 

Pendahuluan 

 Pola perilaku penemuan informasi  merupakan kegiatan yang dilakukan untuk dapat 

memenuhi kebutuhan informasi khusunya yang terjadi di Komunitas Bisa Menulis. 

Kebutuhan akan informasi memunculkan beberapa cara untuk menemukan sumber informasi 

yang sesuai, sehingga penelitian tentang perilaku penemuan informasi banyak sekali yang 

sering dilakukan pada kalangan akademisi namun penelitian ini dilakukan pada kalangan 

Komunita Bisa Menulis Regional Surabaya. Menurut Rosenberg dalam Schmidt dan Cohen 

(2014:139) menjelaskan bahwa hubungan sosial dalam perilaku penemuan informasi dan tren 

pada kondisi sosial sekarang yang lebih cepat dengan internet yang memberikan dampak 

perubahan perilaku penemuan informasi. Maka penelitian ini dilakukan pada komunitas yang 

terjalin secara virtual yang menggunakan media facebook. Komunitas Bisa Menulis 

merupakan salah satu wadah untuk para anggota mengembangkan kemampuan yang dimiliki 

dalam menulis baik karya fiksi maupun puisi. 

Penelitian tentang perilaku penemuan informasi pernah dilakukan pada studi 

penelitian yang dilakukan dikalangan mahasiswa skripsi oleh Debora (2011) yang dilakukan 

dengan metode penelitian kualitatif tentang pola penemuan informasi berbelanja online yang 

menghasilkan penelitian dua tipologi pembeli yang pertama adalah selective online shopping 

behavior berupa kecenderungan mencari informasi terlebih dahulu tentang suatu produk dan 

mebanding-bandingkan dengan yang lainnya, sedangkan yang kedua yaitu non selective 

online shopping behavior berupa kecenderungan membeli barang yang pertama kali dilihat 

dan disukai yang tentunya sedang menjadi tren pada saat itu. 

 

 Ada pula penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Royan (2014) yang 

menghasilkan penelitian berupa, 1) perilaku penemuan informasi mahasiswa yang diawali 

dengan wawancara,diskusi dan kontak langsung dengan orang terpilih sehingga memperoleh 

informasi materi dan referensi berkaitan sumber informasi, 2) dalam menemukan referensi 

mahasiswa melakukan aktivitas chaining maju dan chaining mundur, 3) penelusuran 

informasi melalui sumber informasi buku dan internet menggunakan saluran informasi 

perpustakaan UM dan internet, 4) melakukan pemantauan terhadap perkembangan informasi 

sesuai topik penelitian menggunakan jurnal, website (internet), pengamatan langsung pada 
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ABK, dan diskusi dengan rekan, 5) melakukan accessing terhadap sumber informasi yang 

diperoleh dari aktivitas monitoring, 6) melakukan perbandingan informasi yang terdapat di 

buku dengan skripsi dan pengamatan langsung pada ABK, 7) mengidentifikasi informasi 

relevan menggunakan beberapa kriteria, 8) memeriksa keakuratan informasi dengan memberi 

penilaian terhadap sumber informasi yang digunakan 9) melakukan pertukaran informasi 

demgan orang yang bekerja pada topik sama, 10) melakukan penyimpanan dan 

pengorganisasian informasi. 

 

Penelitian sebelumnya tentang perilaku penemuan informasi yang dilakukan oleh 

Debora (2011) dan Royan (2014), dari masing-masing penelitian yang dilakukan pada obyek 

yang berbeda dan menggunakan metode penelitian berbeda pula yang dijadikan sebagai 

pembanding dan acuan dari masing-masing penelitian yang dilakukan pada obyek yang 

berbeda. 

 

Maka dari penelitian tersebut memberikan pemikiran lain bagi peneliti untuk 

mengembangkan penelitian tentang perilaku penemuan informasi yang dilakukan pada 

kalangan anggota Komunitas Bisa Menulis yang memiliki tujuan untuk mengetahui pola 

perilaku penemuan informasi yang dilakukan anggota untuk menemukan sumber informasi 

yang sesuai, sehingga dengan menemukan sumber informasi secara benar dapat menghemat 

waktu dalam membuat sebuah tulisan. Maka karya yang dihasilkanpun dapat lebih baik dan 

tepat waktu untuk dapat dinikmati para pembaca. 

Penelitian yang dilakukan pada Komunitas Bisa Menulis ini mengupas secara fokus 

tentang perilaku penemuan informasi dengan menggunakan model perilaku penemuan 

informasi yang disampaikan oleh Meho dan Tibbo (2003) yang secara spesifik untuk 

mengetahui pola perilaku penemuan informasi sampai media apa saja yang digunakan oleh 

komunitas tersebut. Penelitian sebelumnuya yang dilakukan oleh Royan (2014) juga 

menggunakan model perilaku penemuan informasi dari Meho dan Tibbo tetapi dalam 

penelitian tersebut dilakukan pada obyek mahasiswa skripsi yang menekankan pada pola 

perilaku penemuan informasi mahasiswa skripsi mulai dari apa saja sumber informasi yang 

dibutuhkan dan saluran apa saja yang digunakan oleh mahasiswa skripsi untuk menemukan 

sumber informasi. Maka dari itu pada penelitian ini lebih menekankan penggunaan model 

perilaku penemuan informasi yang disampaikan oleh Meho dan Tibbo yang diterapkan 

dikalangan anggota Komunitas Bisa Menulis.  

Para calon penulis diharapkan akan lebih pintar didalam penemuan informasi, 

sehingga dalam penggunaaan informasi juga akan lebih sesuai dengan apa yang dibutuhkan 

bukan asal mengambil dan mengumpulkan informasi. Komunitas Bisa Menulis (KBM) 

memiliki peran dalam mengembangkan kemampuan yang di miliki oleh para calon penulis, 

sehingga para calon penulis mampu menuangkan pikiran ke dalam karya emasnya melalui 

goresan-goresan pena yang indah dan bermakna untuk di share kepada pembaca.Perilaku 

penemuan informasi yang dilakukan oleh Komunitas Bisa Menulis (KBM), untuk 

mengetahui secara menyeluruh dalam meningkatkan kemampuan para calon-calon penulis. 

Seperti yang diketahui bahwa dalam setiap kelompok membutuhkan informasi dan bagi 

setiap individu anggota kelompok juga memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda. 

Maka dari adanya perbedaan tersebut memunculkan sebuah kerjasama untuk berbagi 

informasi dan saling bertukar pikiran antar anggota komunitas, sehingga membuat anggota 

Komunitas Bisa Menulis (KBM) menjadi lebih mengembangkan kemampuannya dalam 

bidang menulis. 
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Metode Penelitian 

  Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif deskriptif, dikarenakan 

penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pola perilaku penemuan 

informasi Komunitas Bisa Menulis (KBM). Maka dari itu penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran secara sistematik dan akurat mengenai fenomena-fenomena dan 

karakteristik populasi yang diteliti. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan di KBM regional 

Surabaya sesuai dengan  perkembangan komunitas KBM yang didominasi oleh kaum remaja 

hingga dewasa yang memiliki kemauan untuk mengembangkan kemampuannya dibidang 

menulis pada era informasi saat ini.  

Komunitas Bisa Menulis merupakan komunitas yang cukup besar yang terbagi dalam 

beberapa kota seperti KBM Bandung, Malang, Blitar, Jember, Gresik, Madiun. KBM 

merupakan forum terbuka yang diperuntukkan bagi setiap orang yang memiliki keinginan 

untuk mengembangkan kemampuan menulisnya dan memberikan informasi bagi para calon 

penulis, yang di dirikan oleh Isa Alamsyah dan tim penulis Asma Nadia. Pada bulan April 

2015 anggota mencapai 100.231 orang yang bergabung dalam Komunitas Bisa Menulis, 

setiap wilayah dibatasi 50 orang yang tergabung dalam keanggotaan KBM. Regional 

Surabaya sendiri beranggotakan sekitar 181 orang, (Facebook, April 2015)  yang terdiri dari 

bermacam-macam kalangan masyarakat yang berkumpul dan memiliki tujuan yang sama 

dalam naungan komunitas bernama Komunitas Bisa Menulis (KBM). Surabaya yang 

merupakan kota besar dimana dunia industri meningkat dan terbukanya akses yang semakin 

lebar akan keberadaan teknologi informasi, kota Surabaya menjadi layak dipilih sebagai 

lokasi penelitian terhadap pola perilaku penemuan informasi di kalangan Komunitas Bisa 

Menulis Regional Surabaya. Keberadaan kota Surabaya sebagai kota pahlawan dan 

merupakan kota terbesar di Indonesia, sehingga dapat menggambarkan dan memberikan 

kontribusi bagi penulis guna dikembangkan secara lebih mendalam untuk menunjang 

kemampuan menulis yang dimiliki oleh anggota KBM.  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang memiliki 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti Sugiyono (2010: 80). 

Populasi dalam penelitian ini adalah pola perilaku penemuan informasi di Komunitas Bisa 

Menulis (KBM) regional Surabaya menggunakan metode pengambilan sampel secara 

multistage random sampling dengan jumlah populasi sebanyak 181 orang.Pengambilan 

sampel melalui beberapa cara sebagai berikut: 

  

1) Pada langkah pertama yaitu dengan menentukan unit atau satuan pertama kali dengan 

mengambil sampel, dengan cara mengirimkan kuisioner kepada semua anggota KBM 

menggunakan alat bantu jejaring sosial facebook dan email sejumlah 181 anggota atau semua 

anggota regional Surabaya. Hal tersebut disebut juga dengan primary sampling unit (PSU) 

dimana unit PSU (anggota KBM) yang diambil sesuai dengan tujuan dan populasi yang di 

survey. Setelah PSU diambil, dilakukan proses penarikan secara random atas PSU ke dalam 

unit yang paling kecil di mana responden diambil.  

2) Langkah berikutnya menunggu respon dari semua anggota KBM yang sudah dikirim 

kuesioner. Penulis memberikan batas pengembalian jawaban  

kuesioner selama dua minggu dikarenakan jumlah populasi dalam komunitas KBM regional 

Surabaya tidak berjumlah terlalu banyak yaitu sekitar 181 anggota, sehingga waktu yang 

ditentukan sudah dianggap cukup oleh penulis. Maka dari hasil tersebut menghasilkan 

sebanyak 125 yang mengembalikan kuisioner.  
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3) Kemudian dari hasil tersebut peneliti memberikan kuisioner kembali kepada 125 

responden yang mengembalikan, setelah ditunggu sesuai dengan batas yang ditentukan 

diperoleh hasil 82 untuk responden yang mengembalikan kuisioner dan hal itu peneliti 

jadikan sebagai responden yang potensial selain itu peneliti memberikan kuesioner secara 

langsung kepada Komunitas Bisa Menulis sewaktu mengadakan KOPDAR kepada 20 

anggota yang menghadiri KOPDAR, yang dinilai penulis dapat memberikan data yang sesuai 

dengan apa yang diperlukan. Teknik penarikan sampel acak bertingkat tersebut sangat 

membantu dikarenakan bisa menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Akan tetapi penarikan 

sampel dengan metode tersebut memerlukan ketelitian untuk menentukan sampel yang 

akurat, sehingga kemungkinan taraf kesalahannya juga lebih kecil.  

 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan data primer yang 

berupa kuisioner yang dibagikan kepada responden dan data sekunder yang berupa observasi 

ke lapangan, dan secara langsung melakukan wawancara kepada responden. Selain itu data 

sekunder juga diperoleh dari jurnal, kompas, dan laporan penelitian baik luar negeri maupun 

dalam negeri yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian. Teknik 

pengolahan data menggunakan editing, coding, dan tabulasi yang secara komputerisasi 

menggunakan aplikasi SPSS 20.0 yang bertujuan untuk menghasilkan data statistik deskriptif, 

terutama dalam menyajikan table frekuensi tunggal dan silang. 

 

Tinjauan Pustaka 

  

 Komunitas Bisa Menulis (KBM) memiliki anggota yang tidak sedikit dan dari 

berbagai golongan masyarakat pula namun memiliki keinginan untuk dapat membuat karya 

tulisan yang bisa dibaca seluruh masyarakat.  Setiap tujuan anggota memiliki pengaruh yang 

besar pula bagi perkembangan dan keberadaan KBM dalam masyarakat luas, sehingga dalam 

mencapai tujuan tersebut para anggota memiliki permasalahan-permasalahan salah satunya 

untuk menentukan sumber informasi yang tepat dari berbagai macam sumber informasi yang 

semakin banyak dan terbuka saat ini. Perilaku penemuan informasi yang baik dan benar dapat 

membantu dalam menentukan sumber informasi yang sesuai untuk dijadikan refrensi dan 

lebih hemat waktu. 

 Peneliti menjadikan model perilaku penemuan informasi dari Meho dan Tibbo (2003) 

sebagai landasan untuk perilaku penemuan informasi yang dilakukan oleh para anggota 

Komunitas Bisa Menulis (KBM) sebagai cara untuk menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi anggota dalam menemukan sumber informasi yang tepat. Adapun beberapa tahapan 

yang ada dalam model perilaku penemuan informasi tersebut yang dapat digunakan dalam 

menemukan sumber informasi yang sesuai dengan kebutuhan sebagai berikut: 

1. Starting 

Starting merupakan tahapan awal yang digunakan untuk menemukan informasi 

yang dibutuhkan mulai dari mengidentifikasi referensi yang berfungsi sebagai titik 

awal dari siklus penemuan informasi bisa seperti menemukan sumber-sumber 

informasi yang relevan, bisa dari meminta rekan atau konsultasi kepada senior. 

 

2. Chaining 

Chaining merupakan kegiatan menyeleksi sumber informasi yang dilakukan 

setelah kegiatan starting berupa seperti  kutipan, nama pengarang, legalitas penerbit, 

kegiatan ini terbagi menjadi dua yaitu Chaining maju (kegiatan untuk 

mengidentifikasi sumber informasi lainnya yang didapat dari kegiatan starting yang 

mengacu pada sumber aslinya, seperti merujuk pada sumber lain berupa data dari 
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majalah, televisi, sumber online dan lain-lainnya), sedangkan Chaining mundur 

(referensi/sumber informasi yang dipakai adalah sumber utama, seperti pengalaman 

pribadi, dari fenomena yang ada, dan lain-lainnya).   

3. Browsing 

Browsing merupakan tahap kegiatan untuk menelusur sumber informasi yang 

tidak hanya mencangkup tentang jurnal yang diterbitkan akan tetapi juga dari refrensi 

dan juga abstrak hasil dari penemuan literatur.  

 

4. Monitoring  

 Monitoring merupakan kegiatan memantau untuk mengikuti perkembangan secara 

teratur misalnya seperti jurnal, koran, konferensi, majalah, dan katalog. 

 

5. Accessing  

Accessing merupakan kegiatan yang dimulai dari starting, chaining, browsing, 

monitoring, extracting, and networking semua itu adalah kegiatan yang mendasar 

untuk penemuan informasi. Dalam proses penemuan informasi seorang yang 

membutuhkan informasi perlu mendapatkan atau mengakses sumber informasi yang 

teridentifikasi, hal tersebut terutama dilakukan pada tahapan starting, chaining, dan 

browsing yang kegiatan tersebut tidak semua bisa dilakukan untuk menemukan 

sumber informasi secara langsung akan kebanyakan informasi yang sudah 

teridentifikasi melalui database  bibliografi, kontak pribadi atau rekomendasi dari 

rekan-rekan, wawancara, katalog penerbit. 

 

6. Differentiating 

Kegiatan seperti halnya studi yang dilakukan oleh David Ellis, membedakan disini 

ditandai melalui kegiatan ketika evaluasi sumber informasi dengan memberikan 

penilaian menurut kebutuhan, kualitas, intensitas kepentingan, kegunaan informasi 

sebagai penyaring jumlah infomasi yang ditemukan atau membandingkan dengan 

informasi lain mulai dari pengarang, tahun terbit, dan kualitas penulis. 

 

7. Extracting  

Extracting merupakan aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan menyeleksi, 

dan mengidentifikasi sumber-sumber informasi yang relevan dengan materi yang 

diperlukan. Data disini yang dipergunakan seperti buku-buku, jurnal, dan sumber-

sumber informasi yang tidak langsung seperti bibliografi, indeks, abstrak, dan katalog 

online. 

 

8. Verifying  

Kegiatan memeriksa tentang keakuratan/legitimitasi mengenai informasi yang 

ditemukan. 

 

9. Networking  

Networking merupakan kegiatan yang berhubungan dengan hal berkomunikasi, 

dan memelihara hubungan dekat dengan berbagai orang seperti teman, dan kolega 

yang memiliki intelektualpada topik yang sama. Disini jaringan tidak hanya 

membangun sebuah koneksi tetapi juga mengumpulkan informasi serta berbagi 

informasi antar anggota. 

 

10. Information Managing  
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Kegiatan yang dilakukan untuk melakukan pengarsipan, dan mengorganisir 

informasi yang sudah dikumpulkan.  

 

Hasil dan Pembahasan 

Penelitian tentang Pola Perilaku Penemuan Informasi di Kalangan Komunitas Bisa 

Menulis (KBM) yang menggunakan model perilaku penemuan informasi dari Meho dan 

Tibbo (2003)  menghasilkan pembahasan sebagai berikut: 

1. Starting 

Kegiatan starting merupakan kegiatan awal yang dilakukan untuk menemukan ide 

dan sumber informasi utama yang dibutuhkan untuk membuat sebuah karya/tulisan 

berupa cerpen, puisi, artikel, dan novel. 

 

Kegiatan starting anggota KBM cenderung dalam menentukan tema/ide untuk 

membuat tulisan dari sikap melihat keadaan/masalah yang ada dilingkungan sekitar 

penulis sebanyak 78,4%. Kemudian mengenai waktu penulisan tidak ada tenggat waktu 

yang direncanakan oleh penulis, namun terkadang sebagian anggota KBM ini membuat 

batas akhir pengumpulan target pada buku agenda masing-masing, artinya mempunyai 

perencanaan sendiri. maka dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa beberapa anggota 

cenderung untuk menulis penentuan waktu pada buku harian masing-masing sebanyak 

41,2%.  

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa responden rata-rata langkah awal yang 

dilakukan yaitu dengan menentukan ide/tema tulisan yang sering kali menjadi masalah 

pertama untuk membuat tulisan. 

 

2. Chaining 

Kegiatan chaining terbagi menjadi dua yaitu chaining maju dan chaining mundur. 

Dari data chaining ini menunjukkan rata-rata responden memilih chaining mundur 

sebanyak 58,8%, dengan melakukan kegiatan seperti mengembangkan cerita yang 

didapat dari teman, keluarga maupun dari masalah sekitar sebanyak 60,0% dari jumlah 

responden yang memilih chaining mundur, sedangkan yang memilih chaining maju 

sebanyak 41,2% dengan melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mendukung sumber 

informasi yang sudah ditemukan sebanyak 52,4% dari jumlah responden yang 

melakukan kegiatan chaining maju.  

 

3. Browsing 

Browsing  merupakan kegiatan untuk melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai 

sumber informasi yang dibutuhkan dengan secara mendalam misalnya berupa  sumber 

informasi yang dapat dipercaya. 

Kegiatan browsing anggota KBM sering kali melakukan kegiatan menelusur sumber 

informasi yang dibutuhkan dengan menggunakan media gadget untuk mengakses alamat 

website tertentu sebanyak 62,7% dari jumlah responden 102 yang dapat memberikan 

sumber informasi yang dapat dipercaya bagi anggota.  

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa anggota KBM cenderung melakukan 

penelusuran dari website terpercaya. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan David 

Holmes (2005:2) dalam nasrullah (2012:60) bahwa “setiap harinya individu selalu 

bersentuhan dengan teknologi dan pada kenyataannya saat ini hidup pada era masyarakat 
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informasi”, dari pernyataan tersebut memberikan penjelasan tentang masyarakat pada era 

informasi yang tidak hanya menggunakan teknologi informasi, namun menggunakan 

teknologi tersebut untuk keperluan yang beragam sesuai dengan kebutuhan masing-

masing individu. 

4. Monitoring 

Monitoring merupakan kegiatan pemantauan/pemindaian sumber informasi untuk 

mengikuti pekembangan yang sesuai dengan kebutuhan.  Dalam menemukan sumber 

informasi yang dibutuhkan melalui berbagai saluran informasi, kegiatan pemantaun 

informasi yang sesuai dengan kebutuhan dilakukan untuk meminimalisir terjadinya 

kesalahan dalam menemukan sumber informasi yang dibutuhkan. 

Kegiatan monitoring anggota KBM menggunakan media digital untuk mengakses 

sumber informasi yang up to date sebanyak 63,9% dari jumlah responden sebanyak 87 

responden yang melakukan kegiatan monitoring.  

 

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa anggota melakukan pengamatan sumber 

informasi untuk tetap up to date tentang sumber informasi yang diperoleh. Seperti halnya 

perusahaan google sebagai search engine nomor satu yang sering diakses semua 

masyarakat didunia untuk menemukan semua sumber informasi yang dibutuhkan, dan 

google menyediakan semua itu yang setiap waktunya google berkembang dengan 

melihat kebutuhan masyarakat.  

 

5. Accessing 

Accessing merupakan kegiatan ini yang dimulai dari tahap mendasar yaitu dari 

starting, chaining, browsing, monitoring, extracting, dan networking hal tersebut 

merupakan awal dari kegiatan penulis untuk mengakses kembali sumber informasi yang 

sudah ditemukan dan disimpan dalam database. 

 

Kegiatan accessing anggota KBM adalah dengan melakukan kegiatan secara rutin 

untuk mengakses kembali sumber informasi yang dibutuhkan dengan melihat televisi, 

majalah, Koran, dan sebagainya sebanyak 52,0% dan yang kedua dengan menggunakan 

mesin pencarian seperti Google, Yahoo, maupun lainnya sebanyak 41,2% dari jumlah 

102 responden.  

 

Dari data dapat disimpulkan bahwa anggota KBM melakukan kegiatan tersebut 

dengan melakukan secara rutin mengakses perkembangan sumber informasi dengan 

menggunakan berbagai media baik elektronik maupun cetak. 

  

6. Differentiating 

Differentiating merupakan kegiatan membedakan sumber informasi seperti halnya 

studi yang dilakukan oleh David Ellis yaitu membedakan informasi yang ditandai 

melalui kegiatan ketika evaluasi sumber informasi dengan memberikan penilaian 

menurut kebutuhan, kualitas, intensitas kepentingan, kegunaan informasi sebagai 

penyaring jumlah infomasi yang ditemukan atau membandingkan dengan informasi lain 

mulai dari pengarang, tahun terbit, dan kualitas penulis. 

 

Kegiatan differentiating anggota KBM mayoritas melakukan kegiatan dengan 

merujuk sumber informasi yang diperoleh sebanyak 47,2% dari jumlah keseluruhan. 
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Sumber informasi ini lalu di diskusikan kedalam forum kecil menggunakan sosial media 

sebanyak 43,8% dengan memperoleh sumber informasi yang detail sebanyak 53,9%.  

 

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut sering kali dilakukan 

dengan tujuan untuk memperoleh sumber informasi yang rinci, sehingga sumber 

informasi yang diperoleh jelas dan dapat digunakan sesuai dan benar dengan kebutuhan 

rtanpa mengurangi makna dari keberadaan sumber informasi tersebut.   

 

7. Extracting 

Meho dan Tibbo menjelaskan mengenai extracting yang merupakan aktivitas yang 

berhubungan dengan kegiatan menyeleksi, dan mengidentifikasi sumber-sumber 

informasi yang relevan dengan materi yang diperlukan.  

 

Data disini yang dipergunakan seperti buku-buku, jurnal, dan sumber-sumber 

informasi yang tidak langsung seperti bibliografi, indeks, abstrak, dan katalog online. 

Jadi kegiatan extracting ini adalah kegiatan untuk mengidentifikasi secara khusus dan 

selektif mengenai isi yang relevan dari sumber informasi. Hal tersebut sesuai dengan 

aspek pola pikir seseorang, kemauan untuk mengidentifikasi dan menggunakan 

informasi yang relevan dengan masalah yang dihadapinya, Foster (2005:9-10 dalam 

Yusup 2012: 166), dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang sering 

kali membutuhkan informasi yang relevan yang menunjang kebutuhan akan sumber 

informasi. 

 

Kegiatan extracting anggota KBM adalah dengan melakukan kegiatan melihat secara 

detail dan menyeluruh sumber informasi yang dibutuhkan dengan menggunakan google 

atau mesin pencari lainnya sebanyak 55,7%. 

 

Dari data tersebut dapat dismpulkan bahwa kegiatan extracting anggota KBM sering 

kali menggunakan media search engine seperti Google, Yahoo, Bing atau mesin 

pencarian lainnya yang dianggap lebih mudah, cepat, dan beragam. 

 

8. Verifying 

Kegiatan verifying anggota KBM adalah dengan memeriksa keakuratan sumber 

informasi. Keakuratan sumber informasi ini diperiksan menggunakan beberapa kegiatan, 

media yang digunakan dan alasan memeriksa keakuratan sumber informasi tersebut. Dari 

data yang dihasilkan dengan memeriksa daftar pustaka yang ada pada sumber informasi 

yang dibutuhkan sebanyak 38,5% merupakan nilai tertinggi dari opsi jawaban lain yang 

sering kali dilakukan dengan bantuan media elektronik yang bertujuan untuk mengetahui 

kebenaran dari sumber informasi yang diperoleh. 

 

Kegiatan verifying dilakukan untuk mengecek benar atau tidaknya sebuah informasi, 

hal ini dikarenakan yang dapat dilihat di era perkembangan teknologi ini banyak 

informasi yang dapat dikatakan benar atau tidak sehingga jika menggunakan media 

dalam melakukan kegiatan verifyng dari google dan yahoo dilihatnya pada secure 

website.  

 

9. Networking 

Kegiatan networking adalah kegiatan yang dilakukan responden untuk menjalin 

jaringan/hubungan antara anggota komunitas dan kolega yang terlibat dalam 

memperoleh sumber informasi yang sesuai. Kegiatan ini dapat dikatakan sebagai 
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pembangunan sebuah jaringan pertemanan yang didalamnya mempunyai visi yang sama 

terhadap kegiatan penulisan atau dalam penelitian ini pada komunitas bisa menulis. 

 

Kegiatan networking anggota KBM mayoritas melakukan kegiatan networking untuk 

memperbanyak teman/kolega yang dapat membantu dalam mengembangkan 

kemampuan menulis yang dimiliki oleh anggota KBM dengan menggunakan media 

sosial sebanyak 67,9%. 

 

Kegiatan networking sendiri mempunyai dampak dan pengaruh yang besar dalam 

memperat jaringan yang akhirnya dapat membantu dalam menambah wawasan terkait 

ilmu tentang menulis yang berada pada Komunitas Bisa Menulis (KBM), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa anggota KBM cenderung untuk melakukan kegiatan tersebut yang 

memiliki beragam tujuan seperti untuk mempererat jalinan antar anggota, sebagai sarana 

bertukar informasi maupun lainnya yang pada intinya melakukan kegiatan tersebut. 

 

 

 

10. Information Managing 

 Kegiatan information managing adalah kegiatan mengelola informasi seperti 

mengarsipkan dan mengatur sumber informasi yang terkumpul. Kegiatan terakhir pada 

perilaku penemuan informasi Meho dan Tibbo ini adalah menjelaskan mengenai 

kegiatan mengelola informasi yang dibutuhkan atau telah digunakan dalam penulisan 

oleh responden di Komunitas Bisa Menulis ini. 

 

 Kegiatan information managing anggota KBM adalah dengan menyimpan secara 

nontekstual/soft copy informasi atau data yang dimiliki ke dalam beberapa bentuk media 

yang bertujuan untuk proses temu kembali menjadi lebih mudah dan cepat sebanyak 

67,5 % . 

 

Dari data dapat disimpulkan bahwa anggota KBM sebagai berikut: 

1. Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan melalui penyebaran kuisioner dan 

wawancara baik secara langsung maupun tidak langsung kepada para anggota 

Komunitas Bisa Menulis (KBM) dapat disimpulkan Kegiatan starting anggota KBM 

cenderung dalam menentukan tema/ide untuk membuat tulisan dari sikap melihat 

keadaan/masalah yang ada dilingkungan sekitar penulis sebanyak 78,4%. Kemudian 

mengenai waktu penulisan tidak ada tenggat waktu yang direncanakan oleh penulis, 

namun terkadang sebagian anggota KBM ini membuat batas akhir pengumpulan 

target pada buku agenda masing-masing, artinya mempunyai perencanaan sendiri. 

maka dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa beberapa anggota cenderung untuk 

menulis penentuan waktu pada buku harian masing-masing sebanyak 41,2%. 

2. Kegiatan chaining terbagi menjadi dua yaitu chaining maju dan chaining mundur. 

Dari data chaining ini menunjukkan rata-rata responden memilih chaining mundur 

sebanyak 58,8%, dengan melakukan kegiatan seperti mengembangkan cerita yang 

didapat dari teman, keluarga maupun dari masalah sekitar sebanyak 60,0% dari 

jumlah responden yang memilih chaining mundur, sedangkan yang memilih chaining 

maju sebanyak 41,2% dengan melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mendukung 

sumber informasi yang sudah ditemukan sebanyak 52,4% dari jumlah responden yang 

melakukan kegiatan chaining maju.  

3. Kegiatan browsing anggota KBM sering kali melakukan kegiatan menelusur sumber 

informasi yang dibutuhkan dengan menggunakan media gadget untuk mengakses 
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alamat website tertentu sebanyak 62,7% dari jumlah responden 102 yang dapat 

memberikan sumber informasi yang dapat dipercaya bagi anggota. 

4. Kegiatan monitoring anggota KBM menggunakan media digital untuk mengakses 

sumber informasi yang up to date sebanyak 63,9% dari jumlah responden sebanyak 

87 responden yang melakukan kegiatan monitoring.  

5. Kegiatan accessing anggota KBM adalah dengan melakukan kegiatan secara rutin 

untuk mengakses kembali sumber informasi yang dibutuhkan dengan melihat televise, 

majalah, Koran, dan sebagainya sebanyak 52,0% dari jumlah 102 responden.  

6. Kegiatan differentiating anggota KBM mayoritas melakukan kegiatan dengan 

merujuk sumber informasi yang diperoleh sebanyak 47,2% dari jumlah keseluruhan. 

Sumber informasi ini lalu di- diskusikan ke dalam forum kecil menggunakan sosial 

media sebanyak 43,8% dengan memperoleh sumber informasi yang detail sebanyak 

53,9%. 

7. Kegiatan extracting anggota KBM adalah dengan melakukan kegiatan melihat secara 

detail dan menyeluruh sumber informasi yang dibutuhkan dengan menggunakan 

google atau mesin pencari lainnya sebanyak 55,7%. 

8. Kegiatan verifying anggota KBM adalah dengan memeriksa keakuratan sumber 

informasi. Adapun caranya dengan memeriksa daftar pustaka yang ada pada sumber 

informasi yang dibutuhkan sebanyak 38,5%. 

9. Kegiatan networking anggota KBM mayoritas melakukan kegiatan networking untuk 

memperbanyak teman/kolega yang dapat membantu dalam mengembangkan 

kemampuan menulis yang dimiliki oleh anggota KBM dengan menggunakan media 

sosial sebanyak 67,9%. 

10. Kegiatan information managing anggota KBM adalah dengan menyimpan secara 

nontekstual/soft copy informasi atau data yang dimiliki ke dalam beberapa bentuk 

media yang bertujuan untuk proses temu kembali menjadi lebih mudah dan cepat 

sebanyak 67,5 % . 
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