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Abstrak 

Perilaku penemuan informasi (information seeking behavior) merupakan 

upaya menemukan informasi dengan tujuan tertentu sebagai akibat dari adanya 

kebutuhan untuk memenuhi tujuan tertentu. Dalam upaya ini seseorang bisa saja 

berinteraksi dengan sistem informasi hastawi (surat kabar, perpustakaan) atau 

berbasis computer.Salah satu indikator yang berpengaruh pada pola penemuan 

informasi adalah physiological motives. Hal tersebut bisa dikonsepkan pada suatu 

kepribadian seseorang khususnya, yang pada kenyataanya pada setiap individu 

memilki tipe kepribadian yang beragam serta pola perilaku penemuan informasi. 

Dalam penelitian ini yang dijadikan fokus permasalahan adalah tipe kepribadian 

yang diduga menjadi salah satu factor berpengaruh pada pola penemuan 

informasi. 

Untuk menjawab permasalahan digunakan teori acuan Wilson tentang 

penemuan informasi, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

tipe penelitian eksplanatif yang menggunakan metode penarikan sampel 

multistage sampling. Penelitian dilakukan pada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial 

dan Politik serta Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Surabaya dengan jumlah 

total 100 responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan , yaitu Pertama 

data primer, yang diperoleh melalui data kuesioner. Kedua, data sekunder 

diperoleh dari sumber kedua atau sumber yang dibutuhkan serta dari kajian 

pustaka. Analisis data yang digunakan, yaitu analisis dengan rumus chi- square 



Hasil temuan menunjukkan bahwa tipe kepribadian tidak memperlihatkan 

hubungan terhadapa pola perilaku penemuan informasi, dimana uji statistic 

dilakukan menunjukkan hasil bahwa Chi Square hitung < Chi Square tabel (18,51) 

< (21,026) atau p Value > alfa (0,101 > 0,05 ) pada taraf kesalahan 0,05 maka H0 

diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tipe kepribadian sebagai variable X 

dan pola perilaku penemuan informasi sebagai variable Y tidak memiliki 

hubungan. 

Kata Kunci : Perilaku, Kepribadian, Penemuan Informasi. 

Abstract 

Information behavior (information seeking behavior) is an attempt to find 

information for specific purposes as a result of the need to meet certain goals. In 

this effort a person can only interact with information systems (newspapers, 

libraries) or computer-based.One of the indicators that affect the pattern of 

information discovery is physiological motives. This can be conceptualized in a 

personality, are in fact in every individual have the type of personality and 

information  behaviour thats diverse. In this study were used as the focus of the 

problem is a personality type that is thought to be one factor affect the pattern of 

information discovery. 

To answer the problem used benchmark Wilson theory about the discovery 

of information, this study uses a quantitative approach to research the type of 

eksplanatif and using multistage sampling method sampling. Research conducted 

on students of the Faculty of Science and Sosial Political and Faculty of 

Pharmacy, University of Airlangga Surabaya and have total 100 respondent. Data 

collection techniques used, namely First primary data obtained through the 

questionnaire data. Second, secondary data obtained from a second source or 

sources are needed as well as from the literature review. Analysis of the data used, 

the analysis by the chi-square formula 

The findings indicate that the personality type does not show the 

relationship between behavior patterns of information discovery, where statistical 

tests performed on alpha 0.05, which shows the results of X2 analysis / Chi-



Square analysis <X2 table / Chi-Square table 0.101 < 21.03 then H0 , It concluded 

that the type of personality as a variable X and behavior patterns discovery 

information as variable Y does not have a relationship. 

Keyword : Behaviour, Personality, Seeking Information 

Pendahuluan 

Perilaku informasi mahasiswa didorong oleh kebutuhan 

akademiknya.Seperti selalu membutuhkan informasi dalam menunjang semua 

kebutuhannya di jurusannya baik yang bersifat akademis ataupun non akademis 

contoh materi perkuliahan, dosen serta staff akademik yang terhubung dalam 

ruang lingkup akademis (Noer, 2010). Dalam penelitian Vodeb,  yang berhasil 

menyimpulkan bahwa aktivitas informasi yang paling dominan dari mahasiswa 

terjadi ketika mereka harus menyelesaikan tugas. Selain itu, terdapat pula faktor-

faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan topik informasi, misalkan minat 

khusus mahasiswa, tugas kuliah serta pengetahuan masing-masing mahasiswa 

(Vodeb,  2004). 

Membahas perilaku penemuan informasi (information seeking behavior) 

merupakan upaya menemukan informasi dengan tujuan tertentu sebagai akibat 

dari adanya kebutuhan untuk memenuhi tujuan tertentu. Dalam upaya ini 

seseorang bisa saja berinteraksi dengan sistem informasi hastawi (surat kabar, 

perpustakaan) atau berbasis computer(Wilson, TD 2000). Ketika penemuan 

dilakukan akan terdapat berbagai hal yang mempengaruhinya diantaranya, 

menurut Morgan dan King (Wilson,1996) kebutuhan itu muncul dari tiga motif 

diantaranya physiological motives, unlearned  motives, social motives. 

Terdapatnya penelitan terdahulu yang mana telah menguji terkait physiological 

motives khususnya kepribadian seseorang pada perilaku penemuan informasinya, 

dilakukan oleh Jennica Heinstrom pada 305 mahasiswa yang sedang dalam proses 

penulisan tesis Master mereka di Abo Akademi University di Finlandia. Penelitian 

tersebut menunjukan hasil, bahwa terdapatnya sebuah hasil penelitian yang 

menunjukkan bahwa ciri-ciri kepribadian memang mempengaruhi perilaku 

informasi (Heinström,  2003). Sebagai hasil penelitian terdahulu menunjukkan 

bahwa penemuan informasi dapat dikaitkan dengan ciri-ciri kepribadian dan 



pendekatan studi, penelitian menunjukkan bahwa mekanisme psikologis selain 

perbedaan kognitif (misalnya Ford, Kayu & Walsh, 1994; Leader & Klein, 1996;. 

Wood et al, 1996) dan perasaan (Kuhlthau,1993). Begitupula penelitian yang 

dilakukan oleh Santoshi Halder1, Anjali Roy2 dan P.K. Chakraborty2 dengan 

presentase data telah dikumpulkan dari 600 mahasiswa dari tiga luas disiplin studi 

dari Universitas bagian Timur India (West Bengal). Temuan menunjukkan bahwa 

lima ciri-ciri kepribadian yang signifikan berkorelasi dengan semua dimensi 

perilaku penemuan informasi dari mahasiswa terdapat berbagai perolehan hasil 

perilaku penemuan informasi secara keseluruhan berkorelasi positif misalya: (a) 

extraversion, keterbukaan dan kesadaran dan berkorelasi negatif dengan 

neurotisme, (b) kebutuhan informasi dari mahasiswa berhubungan positif dengan 

extraversion dan kesadaran ciri-ciri kepribadian, (c) Mesin untuk pencarian dari 

mahasiswa adalah negatif terkait dengan neurotisme dan berhubungan positif 

dengan extraversion, keterbukaan, keramahan dan kesadaran ciri-ciri kepribadian, 

(d) Cara penggunaan Informasi dari mahasiswa berkorelasi negatif dengan 

neurotisme dan berkorelasi positif dengan extraversion  keramahan dan kesadaran, 

(e) Keanekaragaman dalam pencarian berkorelasi positif dengan extraversion, 

keterbukaan dan kesadaran (Halder. 2010). 

Selain itu, untuk beberapa tahun terakhirtradisi penelitian dalam LIS 

(Library Information Science) semakin berfokus pula pada perilaku penemuan 

pengguna. Dalam hal ini dilakukan penekanan khusus terhadap konteks penemuan 

informasi (Solomon, 2002).Sebagaimana telah diakuinya bahwa proses penemuan 

informasi adalah bergantung dengan keberadaan tugas (misalnya, Byström, 2000), 

disiplin (misalnya, Ocholla, 1999) atau tahap proses penelitian (misalnya, 

Kuhlthau, 1993). Budaya penelitian yang telah menunjuk individu dipelajari 

sebagai bagian dari konteks, telah memberikan pemahaman yang berharga dari 

kelompok pengguna dalam arti sosiologis. Dalam rangka untuk mendapatkan 

pemahaman penuh mengenai perilaku informasi, itu akan menjadi penting untuk 

memperpanjang fokus ke proses psikologis pengguna. Allen & Kim (2001) telah 

menyoroti pentingnya keterkaitan kedua konteks dan karakteristik individu, 

sebagai perilaku penemuan informasi cenderung berkembang melalui interaksi 

antara keduanya.Pemahaman karakteristik psikologis dapat menjelaskan kedua 



variabilitas dan pola di penemuan informasi (Wilson, 2000).Salah satu mekanisme 

psikologis yang pentinguntuk memandu perilaku adalah kepribadian.Setiap orang 

memiliki pola unik mereka perasaan, pikiran dan perilaku, yang dibentuk oleh 

kombinasi cukup stabil dari ciri-ciri kepribadian (Phares, 1991).Kepribadian 

pembentuk pula kecenderungan terhadap reaksi karakteristik tertentu dalam 

situasi tertentu, ciri-ciri kepribadian yang cenderung mempengaruhi sikap dan 

perilaku juga dalam konteks menemukan informasi(Halder, Santoshi., 2010). 

Kepribadian sebagai variabel yang berpengaruh pada perilaku informasi 

telah menerima sedikit perhatian dari para peneliti (Borgman 1989; Heinstrom 

2003; Kernan dan Mojena 1973; Palmer 1991b; Teitelbaum-Kronish 1985; dan 

Webreck dkk. 1985;). Kepribadian dapat diukur atas dasar beberapa entitas yang 

dapat dirasakan. Demikian pula dimensi kepribadian seperti Big five yaitu 

Neuroticism, Extraversion, Openness, Agreeableness,, dan Conscientiousness 

termasuk konstruksi yang bisa diukur dari beberapa entitas dalam bentuk perilaku. 

Dengan pendekatan psikologis sosial, kepribadian terbentuk dari perilaku biologis 

dan belajar dipandang sebagai faktor biologis kompleks, mental dan sosial yang 

membentuk tanggapan unik seseorang terhadap rangsangan lingkungan dan statis 

dari waktu ke waktu dan situasi (Nakonecny 1998; Phares 1991; Ryckman 1982), 

yang dapat mempengaruhi perilaku informasi manusia.  

Dari penjelasan diatas, bisa diketahui bahwa terdapat asumsi teoritis yang 

menyatakan bahwa perilaku penemuan informasi menjadi terkait dengan 

kepribadian.Bersandar pula pada kerangka teori utama penelitian perilaku 

pengguna, yakni mempergunakan model perilaku informasi kedua Wilson 

dianggap sangat relevan untuk penelitian ini, karena mengakui pentingnya faktor 

psikologis (Wilson, 1981; Wilson & Walsh, 1996). Selain itu model kedua Wilson 

adalah salah satu model perilaku informasi yang kompleks. Model tersebut 

menyatakan secara eksplisit mengenai teori untuk menjelaskan tiga aspek dalam 

penemuan informasi:  (i) Mengapa beberapa kebutuhan mendorong perilaku 

penemuan informasi lebih sering daripada yang lain (stress/ coping theory, dari 

psikologi), (ii) Mengapa beberapa sumber informasi lebih sering digunakan 

daripada yang lainnya (risk/ reward theory dari penelitian konsumen), (iii) 

Mengapa orang-orang dapat, atau tidak dapat, mengejar tujuannya dengan sukses, 



didasarkan pada persepsi mereka mengenai efficacy mereka pribadi (social 

learning theory, dari psikologi)(Wilson, 1999). Kemudian dibantu dengan analisis 

model big fivemenggunakan panduan alat ukur translasi dari penelitian The big 

five taxonomy : History, measureent, and theoritical perspectives yang dilakukan 

oleh Oliver P John dan Sanjay Srivastava pada tahun 1999.  

Berdasaran latar belakang yang telah diuraikan tersebut, dan disinyalir 

belum adanya penelitian mengenai hubungan kepribadian terhadap perilaku 

penemuan informasi pada mahasiswa Universtas Airlangga, maka peneliti tertarik 

mengambil tema penelitian tersebut dengan disertai perbedaan dari penelitian-

penelitian terdahulu yang dilakukan di luar negri dimulai dari operasionalisasi 

konsep, uji penelitian, variabel yang digunakan serta  karakteristik responden 

yang diteliti.  

Fokus Penelitian 

Fokus penelitian yang dikaji dalam penelitian ini adalah, apakah terdapat 

hubungan antara tipe kepribadian terhadap perilaku penemuan informasi 

mahasiswa Universitas Airlangga ? 

 

Tinjauan Pustaka 

Perilaku Penemuan Informasi 

Dalam kajian tentang perilaku informasi, setiap manusia diasumsikan selalu 

mengalami keadaan ketidakpastian sepanjang hidupnya. Keadaan inilah yang 

mengerakkan manusia melakukan kegiatan yang melibatkan data, informasi dan 

pengetahuanMenurut pendapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh Wersig 

dalam Belkin dan Vickery, (1985), Belkin (1985) perilaku merupakan aspek yang 

menggambarkan “mengapa” hingga “ bagaimana” dan “untuk apa” sesuatu 

dilakukan manusia. Ketiga gambaran aspek tersebut menjelaskan adanya 

kebutuhan, pilihan tindakan yang berhubungan dengan unit informasi, proses atau 

cara dalam penemuan informasi, serta menjelaskan makna tujuan atau kegunaan 

kebutuhan informasi. Adapun yang di jelaskan oleh Wilson (1999) juga 

mengungkapkan bahwa ketika seseorang mengalami kondisi membutuhkan 

informasi, maka orang tersebut harus menyertai dengan motif untuk mendapatkan 

informasi, sehingga mendorong seseorang untuk bertindak dalam bentuk perilaku 



informasi. Seperti seorang mahasiswa, dimana perilaku informasi mahasiswa 

didorong oleh kebutuhan akademiknya. Seperti selalu membutuhkan informasi 

dalam menunjang semua kebutuhannya di jurusannya baik yang bersifat akademis 

ataupun non akademis contoh materi perkuliahan, dosen serta staff akademik yang 

terhubungdalam ruang lingkup akademis(Noer, 2010). 

Wilson  (1981),  memunculkan  model  perilaku  informasi  yang  

menampilkan perilaku penemuan informasi (Information Seeking 

Behaviour).Model kedua Wilson yang ditampilkan di bawah ini berdasar 

diagramnya yang lain dari tahun 1981, kali ini menekankan konteks information 

seeking yang kompleks sebagai konsekuensi dari sebuah kebutuhan yang 

dirasakan oleh pengguna informasi yang berharap kebutuhannya dapat terpenuhi, 

membuat permintaan  melalui sumber-sumber dan layanan informasi formal,  

yang  mana  hasilnya  berupa  keberhasilan  atau  kegagalan  dalam  menemukan 

informasi yang relevan. Apabila berhasil, individu akan merasa puas dan dapat 

menggunakan  informasi yang telah  ditemukan,  atau  sebaliknya,  apabila  

individu tersebut gagal dalam menemukan infomasi yang dibutuhkan, mereka 

akan merasakan ketidakpuasaan dan harus mengulangi kembali proses penemuan 

informasi kembali untuk menemukan informasi yang relevan. Dari penjabaran di 

atas proses penemuan informasi bisa diartikan kegiatan mengumpulkan  informasi  

yang  diperoleh  dari  berbagai  sumber  yang  kemudian  di aplikasikan ke dalam 

struktur pengetahuan seseorang.  

 

 

 

 

 

 

 
Gambar I.1: Model teori perilaku informasi model kedua Wilson (Diadaptasi dari figure di halaman 257 dari Wilson, T. D. 

(1999). Models in information behavior research, 55(3), 249-270) - Journal of Documentation) 

Dalam  teori  Wilson  juga  dapat  dilihat  bahwa  perilaku  informasi  

merupakan proses yang berkaitan dengan pengolahan dan pemanfaatan informasi 

dalam kehidupan seseorang.  Selanjutnya,   bahwa  kebutuhan  akan  informasi  



tidak  langsung  berubah menjadi  perilaku  mencari  informasi,   melainkan  harus  

dipicu  terlebih  dahulu  oleh pemahaman  seseorang tentang  persoalan  dalam  

hidupnya.  Seperti  sesorang yang mengalami proses dengan beberapa tahapan-

tahapan, yang dapat dimulai dari : 

a. Konteks kebutuhan informasi 

Dimana  seseorang  sudah  mulai  memiliki  pemikiran  mengenai  

informasi  apa  yang sebenarnya   dibutuhkan,  atau  dapat  dikatakan  sudah  

memiliki  gambaran  mengenai informasi  apa  yang  harus   dicarinya   yang  

terkait   dengan   pemenuhan   kebutuhan karakteristik  personal  dengan  

melibatkan  aspek  kognitif,  afektif,  integrasi  personal, integrasi  sosial  dan  

berkhayal. Contoh:  seorang mahasiswa  yang  ingin  mencari informasi 

menegenai mata kuliah apa yang sebenaranya harus diambil  untuk semester ini, 

apakah mata kuliah wajib semua atau gabungan antara mata kuliah terbatas dan 

mata kuliah bebas. 

b. Mekanisme pengaktifan pertama 

Tahap seseorang mulai berfikir tentang bagaimana cara mendapatkan 

suatu informasi dalam pemecahan suatu persoalan dengan didorong motivasi yang 

kuat. Pada tahap ini faktor  psikologis   sangat   berperan  dalam  diri  seseorang,  

misalkan  seseorang  yang membutuhkan  dorongan  atau  semangat  dari  orang  

tua,  dosen,  teman  dalam  proses pemenuhan kebutuhan informasinya. 

Kemudian,  tahap  selanjutnya  kebutuhan  informasi  berubah  menjadi  aktivitas 

mencari informasi, ada beberapa hal yang mempengaruhi perilaku tersebut, yaitu: 

c. Variabel perantara 

Dalam variabel perantara ini terdapat 5 (lima) sub bagian yang dapat 

mendukung ataupun menghambat seseorang dalam menemukan informasi, adapun 

penjelasan sebagai berikut: 

1. Kondisi psikologis seseorang. 

Bahwa  seseorang  yang  sedang  risau  atau  cemas  akan  memperlihatkan  

perilaku informasi yang berbeda dibandingkan dengan seseorang yang sedang 

gembira. Seperti yang dijelaskan Dr. Wayne Dryer dalam Leila Ch. Budiman 

(1999) bahwa berbagai kecemasan yang diderita itu sebenarnya tanpa didasari 

menyenangkan kita, karena ada imbalannya. Orang jadi ”bersimpati” pada kita. 



Sementara itu, kita pun secara tidak sadar sebenarnya sedang menghindar dari 

tugas yang lebih sulit, yaitu berbuat sesuatu untuk mengatasi apa yang sedang kita 

cemaskan. 

2. Demografis. 

Dalam  arti  luas menyangkut  kondisi  sosial-budaya  seseorang  sebagai  

bagian  dari masyarakat tempat ia hidup dan berkegiatan. Kita dapat menduga 

bahwa kelas sosial juga dapat mempengaruhi  perilaku informasi seseorang, walau 

mungkin pengaruh tersebut lebih banyak ditentukan oleh akses  seseorang ke 

media perantara. Perilaku seseorang dari kelompok masyarakat yang tidak 

memiliki akses ke Internet pastilah berbeda dari orang yang hidup dalam fasilitas 

teknologi melimpah. 

c. Peran seseorang di masyarakatnya. 

Khususnya  dalam  hubungan  interpersonal,  ikut  mempengaruhi  

perilaku  informasi. Misalnya, perilaku penemuan informasi kalangan aktivis 

kampus akan berbeda dengan perilaku penemuan informasi mahasiswa non-

aktivis. Jika seorang aktivis dan seorang mahasiswa berhadapan dengan  dosen, 

peran mereka akan ikut mempengaruhi cara mereka bertanya, bersikap, dan 

bertindak dalam kegiatan mencari informasi.  

d. Lingkungan. 

Dalam  hal  ini  adalah  lingkungan  terdekat  maupun  lingkungan  yang  

lebih  luas, sebagaimana terlihat di gambar sebelumnya ketika Wilson berbicara 

tentang perilaku orang perorangan. 

e. Karakteristik sumber informasi. 

Karakter  media  yang  akan  digunakan  dalam  mencari  dan  menemukan  

informasi berkaitan  dengan  faktor demografis. Dalam hal ini orang-orang yang 

terbiasa  dengan  media  elektronik dan  datang dari  strata  sosial  atas pastilah 

menunjukkan perilaku informasi  berbeda dibandingkan mereka yang sangat 

jarang terpapar media elektronik, baik karena keterbatasan ekonomi maupun 

karena kondisi sosial-budaya. Kelima faktor di atas, menurut Wilson, akan sangat 

mempengaruhi bagaimana akhirnya seseorang mewujudkan kebutuhan informasi 

dalam bentuk perilaku informasi.  Tahap selanjutnya yang terjadi dalam model 

Wilson diatas yakni : 



4. Mekanisme pengaktifan kedua 

Pada  tahap  ini  juga  ikut  menentukan  perilaku  penemuan  sesorang  

yaitu  bagaimana pandangan  seseorang terhadap resiko dan imbalan yang akan 

diperoleh jika ia benar- benar melakukan penemuan informasi. Resiko yang 

dimaksudkan yaitu hambatan yang dihadapi untuk memperoleh informasi yang  

dibutuhkan diantaranya biaya, kemudahan akses,   waktu   untuk   memperoleh   

informasi yang dibutuhkan. Contoh:   seseorang mahasiswa yang memebutuhkan 

informasi untuk membantu  menyelesaikan tugas mata kuliah  yang  diberikan  

oleh  dosen,  apabila  tugas  tersebut  tidak   dikerjakan  maka kemungkinan 

mahasiswa tersebut tidak akan dinyatakan lulus perkuliahan mata kuliah tersebut 

ada pun sebaliknya mahasiswa yang sudah mengerjakan tugas kuliah dengan 

maksimal  maka  akan  mendapat  imbalan  (reward)  dengan  mendapatkan  nilai  

yang memuaskan nantinya. 

Berdasarkan perilaku informasi Tom Wilson, perilaku penemuan 

informasi adalah mencari purposive informasi sebagai konsekuensi dari 

kebutuhan untuk memenuhi beberapa tujuan (Wilson, 2000).Tom Wilson (1981, 

1997, 2000) telah menyajikan model perilaku penemuan informasi, yang 

menggabungkan fitur psikologis. Proses penemuan adalah jumlah kognitif, 

emosional dan sosial faktor (Summers, Matheson & Conry, 1983). Selain ini, 

psikologis, demografi, peran-terkait, interpersonal, karakteristik lingkungan dan 

sumber terkait mempengaruhi proses pencarian informasi, seperti yang 

ditunjukkan pada model komprehensif Wilson dari penemuan informasi. Perilaku 

penemuan informasi pada penelitian ini dikonseptualisasikan sebagai bentuk 

penemuan informasi sebagai akibat dari penenuhan kebutuhan informasi tugas 

akademik yang terdiri dari 4 pola penemuan informasi Wilson yaitu:  

a) Perhatian pasif : Tidak bermaksud untuk mencari informasi 

sebagaimana wilson mengungkapkan ““…such as listening to the radio or 

watching television programmes, where there may be no information-seeking 

intended, but where information acquisition may take place nevertheless.” 

b) Pencarian aktif : Keberlanjutan aktif  mencari informasi melalui 

berbagai sumber sebagaimana diungkapakan oleh Wilson “…which seems like a 



contradiction in terms, but signifies those occasions when one type of search (or 

other behavior) results in the acquisition of information that happens to be 

relevant to the individual.” 

 c) Pencarian pasif : Informasi yang kebetulan relevan dengan kebutuhan  

individu sebagaimana diungkapakan oleh Wilson “which is the type of search 

most commonly thought of the information science literature, where an individual 

actively seeks out information.” 

d) Pencarian berlanjut : pencarian informasi yang dilakukan individu 

secara  terus  menerus  ketika  kebutuhannya  belum  terpenuhi sebagai akibat dari 

menanggapi kebutuhan mereka yang berhubungan dengan mereka mengejar 

akademik seperti tugas “…where active searching has already established the 

basic framework of ideas, beliefs, values, or whatever, but where occasional 

continuing search is carried out to update or expand one’s framework..” 

Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan pendekatan pendekatan kuantitatif dengan tipe 

eksplanatsi. Tipe penelitian ini dipilih karena hendak menjelaskan hubungan 

variabel satu dengan variabel lainnya, oleh karena itu dalam penelitian ini terdapat 

pengujian hipotesis (Bungin, 2005:38). Populasi yang dituju dalam penelitian ini 

adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa S1 Univesitas 

Airlangga Surabaya yang terdiri dari 13 fakultas pada angkatan 2012, 2013,  serta 

2014 dimana pada angkatan tersebut mahasiswa telah mendapat tugas dengan 

jumlah atau kuantitas yang lebih banyak dan jika dilihat dari tahapan semester 

seorang mahasiswa akan lebih berpengalaman dan mampu beradaptasi dalam cara 

menganalisis penyelesaian tugas dunia perkuliahan.Kemudian, tiga belas fakultas 

tersebut dipilih dua fakultas yang dijadikan lokasi penelitian didasarkan pada 

teknik simple random samplingdan terpilih yakni Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 

serta untuk fakultas eksaknya yaitu Farmasi.  

Hasil Penelitian 

Skoring Tipe Kepribadian 

No. Keterangan Jumlah Presentase 
1. Extraversion (16-23) 3 3.0 



Sumber : Data primer diolah 

Temuan data di atas menunjukkan skoring kepribadian mahasiswa antara 

16-23 bahwa bertipe kepribadian Extraversion sejumlah 3 responden atau dengan 

presentase 3 %, tipe Extraversion ini bisa dilihat dari banyak berbicara dengan 

orang lain, hal ini dapat dikarenakan dimensi ini menunjukkan tingkat kesenangan 

seseorang akan hubungan. Kaum ekstravert cenderung  ramah  dan  terbuka  serta 

menghabiskan banyak waktu untuk mempertahankan dan menikmati sejumlah 

besar hubungan. 

Untuk mahasiswa berkepribadian Agreeableness dengan scoring 24-31 

sejumlah 14 atau 14 %, sedangkan agreeableness, menilai   kualitas orientasi 

individu dengan kontinum nulai dari lemah lembut sampai antagonis didalam 

berpikir, perasaan danperilaku (Costa& McCrae 1985;1990;1992 dalam Per vin & 

John, 2001).  Dimensi  ini  merujuk  kepada kecenderungan seseorang untuk 

tunduk kepada orang lain. Mereka tergolong orang yang kooperatif dan  percaya 

pada orang lain. Orang yang menilai   rendah   kemampuan   untuk bersepakat  

memusatkan perhatian lebih pada kebutuhan mereka sendiri ketimbang kebutuhan 

orang lain (Robbins, 2001) 

Kategori 32-39 Conscientiousnesssejumlah 45 atau 45 %, Untuk 

conscientiousness menilai kemampuan individu didalam organisasi, baik 

mengenai ketekunan dan motivasi dalam mencapai tujuan sebagai perilaku 

langsungnya. Dimensi ini merujuk pada  jumlah tujuan yang menjadi pusat 

perhatian seseorang, dan cenderung mendengarkan kata hati dan mengejar sedikit 

tujuan dalam satu cara yang terarah disertai cenderung bertanggung jawab, kuat  

bertahan, tergantung, dan berorientasi pada prestasi. 

Sedangkan untuk kategori 40-47 atau termasuk dalam kategoriNeuroticism 

29 atau 29 %,sifat neuroticism meningkatkan kemungkinan perasaan cemas 

(Crozier, 1997, hal. 124). Neurotisme istilah tidak selalu mengacu pada cacat 

2. Agreeableness (24-31) 14 14.0 
3. Conscientiousness (32-39) 45 45.0 

4. Neuroticism (40-47) 29 29.0 
5. Openness atau openness to experience 

(48-55) 
9 9.0 

Total 100 100 



kejiwaan. Sebuah istilah yang lebih tepat bisa menjadi efektifitas negatif atau 

kegugupan (McCrae & John, 1992). Kegelisahan memang bisa menjadi 

penghalang untuk informasi. Satu studi telah, misalnya, ditampilkan kegugupan 

yang membentuk kendala bagi mencari informasi untuk 20% dari pasien kanker, 

yang akan membutuhkan informasi (Borgers et al., 1993). 

Selanjutnya, kategori 48-55 dalam tipe kepribadian Openness atau 

openness to experience sejumlah 9  responden atau 9 %.Openess menilai 

usahanya secara proaktif dan penghargaannya terhadap pengalaman demi 

kepentingannya sendiri. Menilai bagaimana ia  menggali sesuatu yang baru dan 

tidak biasa (  Costa & McCrae   1985;1990;1992 dalam Pervin & John, 2001). 

Temuan diatas sekaligus membuktikan bahwa, jumlah dari responden yang 

terjaring dalam penelitian ini memiliki tipe kepribadian terbanyak yakni kategori 

32-39 Conscientiousness dengan jumlah 45 atau 45 %. 

Skoring Perilaku Penemuan Informasi 

Sumber : Data primer diolah 

Temuan data di atas menunjukkan skoring perilaku penemuan informasi 

mahasiswa dimana pada kategori 7-9 menunjukkan bahwa 11% atau sebanyak 11 

responden tergolong memiliki pola penemuan informasi perhatian pasif. 

Kemudian, pada kategori 10-12 terdapat sejumlah39% atau 39 responden 

tergolong memiliki pola penemuan informasi pencarian aktif , untuk kategori 13-

15 yaitu pencarian pasif terdapat 44% atau 44 responden, dan kategori 16-20 

sejumlah 6 responden atau 6 % berpola pencarian berlanjut. 

Hubungan Tipe Kepribadian Terhadap Perilaku Penemuan Informasi 

No. Keterangan Jumlah Presentase 
1. Perhatian pasif (7-9) 11 11.0 
2. Pencarian aktif (10-12) 39 39.0 
3. Pencarian pasif (13-15) 44 44.0 
4. Pencarian berlanjut (16-20) 6 6.0 
Total 100 100 

No Kategori X ( Tipe Kepribadian) 
Kategori Y (Perilaku Penemuan 
Informasi) 
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Total 

1. Perhatian Pasif 2 18.19% 3 27.27% 3 27.27% 3 27.27% 0 0% 11 100% 



Sumber : Data primer diolah 
 

 Temuan data diatas menunjukan bahwa responden yang memiliki 

kepribadian Extraversiondan melakukan pola penemuan informasi pencarian pasif 

terdapat 2 responden atau sejumlah 18,19 persen dari total kepribadian 

Extraversion, dan yang memiliki kepribadian Agreeablenessdan melakukan pola 

pencarian pasif terdapat 3 responden atau sejumlah 27.27 persen. Responden yang 

berkepribadian Consenstiusness yang melakukan pencarian pasif terdapat 27.27 

atau 3 orang, selanjutnya 3 orang memiliki kepribadian Neuroticism dan 

melakukan pencarian pasif sama seperti padatipe kepribadian Agreeableness dan 

Extraversion sejumlah 27.27 persen.  

Pada pencarian aktif terdapat 1 orang responden yang berkepribadian 

Extraversionatau sejumlah 2.56 persen dari jumlah total kepribadian tersebut 

dalam pencarian aktif,dan 7.69 persen atau terdapat 3 responden Agreeableness, 

selanjutnya 53.84 persen sejumlah 21berkepribadian Consenstiusness, untuk 

28.20 atau sejumlah 11berkepribadian Neuroticism serta sejumlah 3responden 

Openess to experienceyang termasuk melakukan pencarian ini atau sejumlah 7.69 

persen, pola pencarian aktif ini dimiliki oleh tiap kepribadian namun untuk jumlah 

tertinggi dari data yang diperoleh sejumlah 21 responden berkepribadian 

Consenstiusness memiliki jumlah tertinggi. 

Untuk temuan pencarian pasif, terdapat persebaran 18.18 persen sejumlah 

8responden berkepribadian Agreeableness yang memiliki pola tersebut. Serta 

2. Pencarian Aktif 1 2.56% 3 7.69% 21 53.84% 11 28.20% 3 7.69% 39 100% 
3. Pencarian pasif 0 0% 8 18.18% 17 38.63% 14 31.81% 5 11.36% 44 100% 
4. Pencarian Berlanjut 0 0% 0 0% 4 66.67% 1 16.66% 1 16.66% 6 100% 

 
Total 

3 3% 14 14% 45 45% 29 29% 9 9% 100 100% 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 18.510a 12 .101 
Likelihood Ratio 17.108 12 .146 
Linear-by-Linear Association 3.861 1 .049 
N of Valid Cases 100   
a. 14 cells (70.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .18. 



38.63 persen sejumlah 17 responden berkepribadian Consenstiusness, 14 atau 

31.81 persen berkepribadian Neuroticism dan sisanya 11.36 dari total kepribadian 

ini yang melakukan pencarian pasif atau 5 responden berkepribadian Openess to 

experience. Pada pola pencarian berlanjut menunjukkan persebaran, terdapat 4 

atau sejumlah 66.67 persen dari responden berkepribadian Consenstiusness dan 

16.66 persen atau 1 responden berkepribadian Neuroticism serta sama seperti 

kepribadian Consentiusness yakni 16.66 persen 1 responden berkepribadian 

Openess to experiencemelakukan pencarian ini. 

Bisa diperhatikan pada tabel perhitungan chi square dimana tidak terdapat 

hubungandikarenakan, dalam perhitungan data dari hasil uji SPPS menyatakan Fh 

kurang dari 5 memiliki jumlah 70%. Jika diperhatikan dalam asumsi sebuah uji 

chi square Fh yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Hal ini menandakan 

bahwa terdapat salah satu asumsi dari sebuah uji chi square tidak terpenuhi, 

meskipun data berbentuk nominal yang berarti harus digunakan tes secara non 

parametrik yakni chi square. Data nominal berbentuk kategori, dan pada dasarnya 

fh bisa ditingkatkan ketika kategori tersebut berkurang dalam arti bisa digabung 

menjadi satu sehingga mengurangi jumlah sel dari kolom sehingga jumlah dari fh 

meningkat, namun data nominal yang berbentuk kategori tersebut tidak dapat 

digabungkan satu sama lain. Selain itu dimungkinkan pula dikarenakan jumlah 

sampel yang kurang besar sehingga membentuk persebaran dari sebuah fh yang 

tidak merata. Sehingga membuat data yang dihasilkan memberikan pernyataan 

yang tidak berhubungan. 

Selain itu temuan diatas juga menunjukan bahwa, tidak terdapat hubungan 

antara tipe kepribadian terhadap perilaku penemuan informasi.Hal tersebut 

terbukti dari nilai yang tertera pada tabel dimana menunjukan persebaran angka 

0,101.Hasil uji statistik menunjukan bahwa Chi Square hitung < Chi Square tabel 

(18,51) < (21,026) atau p Value > alfa (0,101 > 0,05 ) maka H0 diterima, jadi 

tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Variabel X (Tipe Kepribadian) 

dengan Variabel Y (Perilaku Penemuan Informasi) pada taraf kesalahan 0,05. 

Karena H0 diterima maka tidak dilajutkan uji kontingensi dengan menghitung 

nilai C dan Cmax, hal tersebut dilakukan dan dipergunakan ketika terdapat H0 



ditolak sehingga perlunya menghitung kekuatan hubungan. Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa Variabel X (Tipe Kepribadian) dengan Variabel Y (Perilaku 

Penemuan Informasi) tidak terdapat hubungan.  

Kesimpulan 

Berdasarkan temuan data dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa 

jumlah dari responden yang terjaring dalam penelitian ini memiliki tipe 

kepribadian terbanyak yakni kategori 32-39 conscientiousness dengan jumlah 45 

orang atau 45 %. Sedangkan kegiatan penemuan informasinya mayoritas dari 

responden memiliki pola penemuan informasi pencarian pasif dalam penemuan 

informasi guna penyelesaian tugas dengan jumlah 44 orang atau 44% dalam 

kategori 13-15. Hasil dari crosstab yang diperlakukan secara deskriptif 

menunjukkan dalam kegiatan penemuan perhatian pasif menunjukkan bahwa 

tidak terdapat kepribadian openess to experience yang melakukan pola tersebut, 

untuk pola pencarian aktif data tertinggi terdapat kepribadian Conscientiousness. 

Sedangkan untuk pola pencarian pasif tidak terdapat kepribadian Extraversion, 

pencarian berlanjut memiliki persebaran kepribadian paling sedikit dimana 

dengan total 6 orang saja dan tidak memiliki persebaran kepribadian Extraversion, 

serta Agreebleness. 

Selain itu temuan diatas menyatakan, tidak terdapat hubungan antara tipe 

kepribadian terhadap perilaku penemuan informasi mahasiswa. Terbukti dengan 

hasil uji statistik yang menunjukan perolehan hasil bahwa tipe kepribadian tidak 

memperlihatkan hubungan yang signifikan terhadap perilaku penemuan informasi, 

dan uji statistik ini dilakukan pada taraf kesalahan / alfa 0,05 dimana hasil putusan 

dari uji statistik tersebut menunjukan bahwa Chi Square hitung < Chi Square tabel 

(18,51) < (21,026) atau p Value > alfa (0,101 > 0,05 ) maka H0 diterima, jadi 

tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Variabel X (Tipe Kepribadian) 

dengan Variabel Y (Perilaku Penemuan Informasi) pada taraf kesalahan 0,05.  
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