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ABSTRACT 

The research on new student information seeking behavior in supporting 

academic aimed to identify new college student information seeking behavior in 

Department Library and Information Science 2012. Reference used in this research was 

Wilson’s third model. Research methodology used descriptive quantitative method, 

sampling technique used saturated sample. Sample size was 101 new students. Data 

collection was performed using questionaire technique and data were prepared by 

descriptive manner. Research seeking showed that new students used active and passive 

information seeking behavior in supporting their academic needs. New students felt easy 

to obtain information using internet information source particularly search engine with 

42,6% percentage supported by electronic media such as Hand phone (HP), laptop and 

computer with percentage result of 66,3%. They search information by discussion 

through social media such as facebook, BBM (Blackberry Messenger) and campus 

website. Internet becomes most used information source and channel by new student. 

However Internet posed barriers to them such as weak connection, significant cost to be 

spent and others. Therefore Library and Information Science Department can use internet 

maximally in providing information to new students concerning their academic needs.  

Keywords: Information seeking behavior, information need, information media.
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Pendahuluan 

Dalam proses pembelajaran, mahasiswa dituntut untuk memenuhi sekumpulan 

pengetahuan dan keterampilan sebagaiamana yang dirumuskan dalam kurikulum, dan 

diwujudkan dalam bentuk mata kuliah, baik mata kuliah pilihan ataupun mata kuliah 

wajib serta sumber informasi apa yang akan digunakan dalam membantu memenuhi 

pengetahuan mahasiswa. Sebelum ke jenjang pendidikan perguruan tinggi sebaiknya 

melihat fenomena sebelumnya seperti disaat masa sekolah menengah atas (SMA), 

dimana siswa harus mulai mempersiapkan bekal pembelajaran yakni kebutuhan 

informasi untuk menuju ke jenjang pendidikan di perguruan tinggi. Seperti saat siswa 

dihadapkan dengan pilihan penjurusan bidang ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan alam 

(IPA), ilmu pengetahuan sosial (IPS), dan juga bahasa yang kemudian akan berlanjut 

pada pemilihan jurusan pada perguruan tinggi sesuai dengan minat dan bakat siswa. 

Meskipun pada dasarnya dalam diri tiap individu masih mengalami apa yang biasa 

disebut dengan kebimbangan atau kurang mengerti apa yang seharusnya menjadi 

pilihannya. 

Pada saat SMA (Sekolah Menengah Atas) siswa atau remaja tingkat akhir 

memiliki tahapan transisi dimana dari masa anak-anak menjadi dewesa, dalam hal 

memilih sebuah keputusan yang menjadi langkah awal dari masa depan mereka. 

Meskipun masih banyak siswa SMA yang pada akhirnya menimbulkan kesalahan dalam 

pemilihan jurusan  perguruan tinggi karena faktor tekanan misal dari orang tua siswa 

sendiri ataupun lingkungannya. Penjelesan yang terkait dengan hal tersebut dijelaskan 

oleh (Susilowati, 2008) yakni dampak tersebut meliputi problem psikologis, problem 

akademik dan problem relasional. Tidak hanya itu, dalam penelitian lain seperti 

(Middleton & Loughead dalam Witko, 2005) mendapatkan hasil orang tua siswa 

memiliki pengaruh kuat dalam pengambilan sebuah keputusan dan pengaruh tersebut 

akan berdampak positif maupun negatif. Berkaitan dengan pembelajaran dari mahasiswa 

yakni teori belajar yang di jelaskan oleh Ausubel dalam Sarwono (1991), menyatakan 

bahwa salah satu teori belajar yang menenmpatkan peserta didik sebagai pembelajar 

yang aktif adalah “discovery learning”. Menurut teori tersebut pesrta didik yakni 

mahasiswa baru harus menemukan sendiri konsep, prinsip dan prosedur materi 

pembelajaran yang harus dipelajari. Dalam hal ini mahasiswa baru tidak hanya menyerap 

saja informasi yang didapat melainkan harus lebih kritis dan melakukan penyaringan 

informasi mana yang akan diambil serta mengorganisasi dan mengintegrasikan informasi 

tersebut ke dalam alur kognisinya. 

Oleh karena itu dimulainya proses pembelajaran dalam dunia pendidikan 

perguruan tinggi, yakni terutama pada mahasiswa baru yang harus memiliki pola perilaku 

tersendiri dalam penemuan informasi terhadap suatu ilmu studi yang yang mereka pilih. 

Karena mahasiswa baru disini dapat diartikan sebagai sesorang yang awam serta salah 

satu  pencari informasi yang mengalami jenjang perubahan dalam dunia pendidikan 

berbeda yakni yang sebelumnya dari seorang siswa menjadi mahasiswa. Disinilah akan 

terjadi perubahan dalam diri seorang mahasiswa baru dalam pola perilaku penemuan 

informasi guna memenuhi kebutuhan informasi yang diinginkannya. 
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Membahas masalah perilaku penemuan informasi serta kebutuhan informasi, 

maka kedua hal tersebut sangatlah sulit dipisahkan dari kehidupan manusisa sehari-

harinya, termasuk mahasiswa baru yang akan memulai jenjang pendidikan yang berbeda 

dari sebelumnya. Dalam pembahasan yang dijelaskan oleh Wersig dalam (Pendit, 1992) 

menyatakan bahwa kebutuhan informasi didorong oleh keadaan yang disebut situasi 

problematic (a problematic situation). Ini terjadi di dalam dunia manusia (pada 

lingkungan internalnya) yang dirasakan tidak memadai untuk mencapai tujuan tertentu 

dalam hidupnya. Situasi problematic yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah situasi 

dimana mahasiswa baru akan mengalami kurangnya akan informasi ataupun pengetahuan 

yang mereka miliki baik yang bersifat umum maupun yang berhubungan dengan materi 

perkuliahan seperti tugas perkuliahan yang mengharuskan mereka mencari pemecahan 

dari masalah yang dihadapinya. 

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. Menurut 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 kebutuhhan 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. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik 

mengadakan penelitian untuk mengetahui bagaimana Perilaku Penemuan Informasi pada 

Mahasiswa Baru. Alasan peneliti memilih judul “Perilaku Penemuan Informasi pada 

Mahasiswa Baru (Studi Deskriptif Perilaku Penemuan Informasi Mahasiswa S1 

Angkatan Tahun 2012 Jurusan Ilmu Informasi dan Perpustakaan Universitas Airlangga 

dalam memenuhi kebutuhan informasi guna Menunjang Kegiatan Akademis) karena pola 

perilaku penemuan informasi beserta kebutuhan informasi bagi mahasiswa baru 

merupakan sesuatu  yang unik untuk diteliti, serta ingin mengetahui sejauh mana pola 

perilaku pencaraian informasi mahasiswa baru, yakni bagaiamana perilaku beradaptasi 

dalam mencari sebuah informasi dalam lingkungan yang baru akan di tempuhnya yakni 

pada jenjang pendidikan perguruan tinggi bukan di jenjang sekolah lagi apakah ada suatu 

perubahan pola perilaku yang akan ditemukan peneliti. Kebutuhan informasi apa saja 

nantinya yang benar-benar dibutuhkan serta hambatan-hambatan yang dialami 

mahasiswa dalam menunjang kegiatan akademisnya serta sumber informasi apa yang 

akan digunakan oleh mahasiswa baru tersebut. 
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Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka peneliti ingin 

mengetahui gambaran mengenai perilaku penemuan informasi mahasiswa baru dalam 

menunjang kebutuhan informasi akademis dengan menjawab pertanyaan penelitian 

berikut :  

1. Bagaimana perilaku penemuan informasi mahasiswa baru S1 angkatan tahun 

2012 Jurusan Ilmu Informasi dan Perpustakaan dalam memnuhi kebutuhan 

informasi guna menunjang kegiatan akademis ? 

2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang ditemui mahasiswa S1 angkatan 2012 

Jurusan Ilmu Informasi dan Perpustakaan dalam penemuan informasi guna 

menunjang kegiatan akademis? 

 

Tinjauan Pustaka 

Perilaku Penemuan Informasi 

Perilaku dalam arti sederhana dapat berate sebagai suatu perbuatan yang 

dilakukan oleh individu. Perilaku informasi menurut Wilson (1999) adalah kegiatan 

seseorang yang mengikutsertakan dirinya dalam mengidentifikasi kebutuhan informasi 

dia sendiri, mencari beberapa informasi dalam berbagai cara, dan menggunakan atau 

memindahkan informasi tersebut. Kebutuhan informasi dapat dipenuhi dengan 

melakukan penemuan informasi oleh individu. 

Menurut Auster (2002), kajian mengenai perilaku penemuan informasi adalah 

suatu kajian yang berkaitan dengan siapa yang membutuhkan informasi, jenisnya apa dan 

untuk alasan apa; bagaimana informasi dapat ditemukan, dievaluasi dan digunakan; dan 

bagaimana kebutuhan-kebutuhan ini dapat diidentifikasi dan dipenuhi. Sedangkan 

menurut teori Wilson (2006), perilaku penemuan informasi adalah upaya menemukan 

informasi dengan tujuan tertentu sebagai akibat dari adanya kebutuhan untuk memenuhi 

tujuan tertentu. Dalam upaya ini penjelasan kembali ditambhkan oleh Wilson (2006), 

seseorang dapat saja berinteraksi dengan sistem informasi hastawi atau berbasis 

computer. 

Model Perilaku penemuan Informasi 

Wilson (1981), memunculkan model perilaku informasi yang menampilkan 

perilaku penemuan informasi (Information Seeking Behaviour) 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 dapat menggunakan informasi yang 

telah ditemukan dan mungkin meraskan kepuasan, atau sebaliknya, apabila individu 
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tersebut gagal dalam menemukan infomasi yang dibutuhkan, mereka akan merasakan 

ketidakpuasaan dan harus mengulangi kembali proses penemuan informasi kembaliuntuk 

menemukan informasi yang relevan. 

Dari pengertian di atas proses penemuan informasi adalah kegiatan 

mengumpulkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang kemudian di 

aplikasikan ke dalam struktur pengetahuan seseorang. Menurut teori Wilson yang dikutip 

oleh Pendit (2006) menjelaskan model teori perilaku informasi adalah: 

Gambar I.1: Model teori perilaku informasi Wilson 

 
 Model teori perilaku informasi di atas menggambarkan bahwa kebutuhan 

informasi memiliki faktor-faktor penghalang dan pengenalan perilaku penemuan 

informasi. Penggunaan istilah intervenning variable yaitu menjelaskan hambatan-

hambatan yang dihadapi pada saat proses penemuan informasi yang didukung oleh tiga 

teori yaitu teori tentang stres dan cara mengatasi masalah, teori resiko dan imbalan, dan 

teori belajar sosial. Kemudian menunjukkan tipe perilaku penemuan informasi yang 

sebelumnya sebagai pencari aktif kemudian menjadi fokus perhatian dan informasi 

tersebut bisa diolah dan dimanfaatkan. 

 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 : 

1. 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 
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ini, apakah mat kuliah wajib semua atau gabungan antara mata kuliah terbatas dan mata 

kuliah bebas. 

2. 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: 

3. 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. 

3. 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. 
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4. Lingkungan. 

Dalam hal ini adalah lingkungan terdekat maupun lingkungan yang lebih luas, 

sebagaimana terlihat di gambar sebelumnya ketika Wilson berbicara tentang perilaku 

orang perorangan. 

5. Karakteristik sumber informasi. 

Karakter media yang akan digunakan dalam mencari dan menemukan informasi 

berkaitan dengan faktor demografis. Menurut Putubuku (2008)Dimana 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. 

 Tahap selanjutnya dalam model Wilson mengungkapkan empat perilaku 

penemuan informasi yaitu:  

 

1. Perhatian pasif (passive attention)  

Dimana perilaku ini tidak bermaksud untuk mencari informasi seperti mendengarkan 

radio atau menonton program televisi. Misalnya secara tidak sengaja mahasiswa baru 

menonton telivisi yang memberikan informasi mengenai kegiatan akademis atau 

perkuliahan.   

2. Pencarian aktif (active search)  

Merupakan jenis pencarian yang dimana seorang individu secara aktif mencari 

informasi. Misalnya mahasiswa baru mencari informasi akademis dengan 

berkonsultasi dengan dosen wali atau pihak akademik secara langsung di kampus. 

3. Pencarian pasif (passive search)  

Merupakan suatu perilaku pencarian informasi yang kebetulan relevan dengan  
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kebutuhan individu. Misalnya dosen atau pihak akademik memberikan informasi 

relevan mengenai jurusan ataupun sistem perkuliahan dan dengan informasi tersebut 

tanpa sengaja telah memenuhi kebutuhan informasi mahasiswa. 

4. Pencarian berlanjut (ongoing search)  

Penemuan terus – menerus merupakan pencarian informasi yang dilakukan individu 

secara terus menerus ketika kebutuhannya belum terpenuhi dan pencarian aktif  

menjadi kerangka dasar gagasan, keyakinan, nilai, dan sejenisnya dalam menemukan 

informasi serta memperbarui atau memperluas kerangka kerja seseorang. Misalnya 

mahasiswa baru mencari informasi selain pada dosen atau pihak akademis tetapi pada 

teman, browsing di internet, membaca buku ketika informasi yang dicari belum 

terpenuhi. 

 

Kebutuhan Informasi 

Dikaitkan dengan lingkungan yang mendorong timbulnya kebutuhan tersebut, 

khususnya yang berkaitan dengan seseorang yang dihadapkan pada berbagai media 

penampung informasi (sumber-sumber informasi), maka banyak kebutuhan yang bisa 

dikemukakan, antara lain seperti yang diusulkan oleh Katz, Gurevitch, dan Haas dalam 

Yusup (1995) adalah sebagai berikut. 

1. Cognitive Needs (Kebutuhan kognitif) adalah kebutuhan yang berkaitan erat 

dengan kebutuhan untuk memperkuat atau menambah informasi, pengetahuan, 

dan pemahaman seseorang akan lingkungannya. Kebutuhan ini didasarkan pada 

hasrat seseorang untuk memahami dan menguasai lingkungannya. Hal ini 

memang benar bahwa orang menurut pandangan psikologi kognitif mempunyai 

kecenderungan untuk mengerti dan menguasai lingkungannya. Di samping itu, 

kebutuhan ini juga dapat memberikan kepuasan atas hasrat keingintahuan dan 

penyelidikan seseorang. 

2. Affective Needs (Kebutuhan afektif) adalah kebutuhan yang berkaitan dengan 

penguatan estetis, hal yang dapat menyenangkan, dan pengalaman-pengalaman 

emosional. Berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik, sering 

dijadikan alat untuk mengejar kesenangan dan hiburan. Orang membeli radio, 

televisi, menonton film, dan membaca buku-buku bacaan ringan dengan tujuan 

untuk mencari hiburan. 

3. Personal Needs Of Integration (Kebutuhan integrasi personal) adalah kebutuhan 

yang sering dikaitkan dengan penguatan kredibilitas, kepercayaan, stabilitas, dan 

status individu. Kebutuhan-kebutuhan ini berasal dari hasrat seseorang untuk 

mencari harga diri. 

4. Social Integration Needs (Kebutuhan integrasi sosial) adalah kebutuhan yang 

dikaitkan dengan penguatan hubungan dengan keluarga, teman, dan orang lain di 

dunia. Kebutuhan ini didasari oleh hasrat seseorang untuk bergabung atau 

berkelompok dengan orang lain. 

5. The Needs Of Imagining (Kebutuhan berkhayal) adalah Kebutuhan yang 

dikaitkan dengan kebutuhan-kebutuhan untuk melarikan diri, melepaskan 

ketegangan, dan hasrat untuk mencari hiburan atau pengalihan (diversion). 
Menurut teori dari Wilson (1981), munculnya kebutuhan informasi dipengaruhi 

oleh kebutuhan pribadi yang berkaitan dengan kebutuhan fisiologi, afektif maupun 

kognitif. Kebutuhan ini terkait dengan peran seseorang dalam pekerjaan atau kegiatan, 
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dan tingkat kompetensi seseorang sebagaimana yang diharapkan oleh lingkungannya. 

Hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Atherton (1977), bahwa kebutuhan 

informasi seseorang tergantung pada pekerjaan, apa tujuan mereka menggunakan 

informasi, usia, kecakapan, kedudukan professional dan karakteristik lainnya. 

 

Metode Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan teknik 

mengambilan sampling jenuh. Seperti yang dijelaskan menurut Sugiono (2005) istilah 

lain sampel jenuh adalah sensus, dimana anggota populasi dijadikan sampel. Sample 

sebanyak 101 orang mahasiswa baru angkatan tahun 2012 Prodi Ilmu Informasi dan 

Perpustakaan Universitas Airlangga. Teknik pengumpulan data penelitian yang 

digunakan adalah kuesioner, wawancara, dan observasi. Dan teknik pengelolahan data 

penelitian yang digunakan adalah editing, coding dan tabulasi. 

Analisis Data 

Perilaku Penemmuan Informasi 

A. Perilaku Penemuan Informasi Mahasiswa Baru Menurut Konteks Kebutuhn 

Informasinya 

Dalam perilaku penemuan informasi tidak lepas dari apa yang menjadi kebutuhan 

informasinya, yakni kebutuhan mahasiswa baru akan informasi dari awal memilih 

jurusan atau program studi ini sampai bagaimana menunjang kegiatan akademis. Oleh 

karena itu mahasiswa baru akan membentuk perilaku penemuan informasi yang sesuai 

dengan konteks kebutuhan informasi dari mahasiswa baru. 

Seperti yang dijelaskan melalui model teori perilaku penemuan informasi oleh 

Wilson yang dikutip oleh Pendit (2006) serta berdasarkan kebutuhan informasi yang 

dijelaskan oleh Katz, Gurevitch, dan Haas dalam Yusup (1995) kebutuhan informasi 

yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Cognitive Needs, Affective Needs, 

Personal Needs Of Integration, Social Integration Needs, The Needs Of Imagining. Dari 

temuan data pada bab 3 yang terdiri dari tabel-tabel hasil pengolahan dari kuisioner maka 

peneliti dapat mengelompokkan jenis kebutuhan informasi dari mahasiswa baru.  

Kebutuhan kognitif (Cognitive Needs) dari mahasiswa baru mengenai 

pengetahuan yang didapat dari sumber informasi yakni memilih jawaban semuanya 

sebesar 80,2% (informasi tentang sejarah universitas, visi misi serta tujuan dari 

universitas, pembagian fakultas dengan masing-masing jurusannya. Karena sesuai 

dengan status mahasiswa yang baru maka hampir keseluruhan dari mahasiswa baru 

membutuhkan pengtahuan dan pemahaman untuk beradaptasi dengan lingkungannya 

serta memberikan kepuasan tersendiri dari hasrat keingintahuan mahasiswa baru terhadap 

lingkungan yang baru yakni perguruan tinggi. Oleh karena itu pilihan dari mahasiswa 

baru ingin lebih condong untuk mengetahui bagaimana sejarah, visi misi serta tujuan dari 

universitas atau perguruan tinggi. 



 
 

  

Cahyo Noer Indah : Perilaku Penemuan Informasi Mahasiswa Baru  10 

Kebutuhan afektif dari mahasiswa baru yakni menggunakan media elektronik 

sebesar 66,3% (handphone (HP), televisi (TV), komputer atau laptop, radio, e-journal, e-

book, dan yang terhubung dengan internet), search engine (google, yahoo, altavista), dan 

pada saat menggunakan facebook, twitter (media sosial). Dalam memenhi kebutuhan ini 

mahasiswa baru sebagian besar menggunakan media elektronik sebagai alat bantu untuk 

mempermudah pencaraian informasi yang diinginkannya. Alasannya karena dalam 

penggunaannya dapat dikatakan mudah, simple dan cepat serta memeberikan kesenangan 

dan kenyamanan. Tidak hanya itu dengan perkembangan teknologi yang semakin 

canggih, maka dari itu mahasiswa baru dalam mencari suatu informasi menggunakan alat 

bantu search engine. 

Kebutuhan integrasi personal dari mahasiswa baru yakni munculnya keinginan 

dari diri sendiri sebesar 91,1%. Disini mahasiswa baru memiliki keinginan dari dirinya 

sendiri dalam mencari atau memenuhi kebutuhan informasi yang diinginkannya yakni 

guna menunjang kegiatan akademik khususnya. Jadi kebutuhan yang menyangkut 

dengan integrai personal dari mahasiswa baru muncul dari dalam dirinya. 

Kebutuhan integrasi social yang berhubungan mahasiswa baru yakni mahasiswa 

baru pernah atau sering melakukan sharing informasi (diskusi) baik dalam organisasi 

ataupun saat perkuliahan sebesar 90,1%. Adapun hasil penelitian yang dilakukan 

Zuntiriana (2007) bahwa social networking atau biasa disebut dengan diskusi kini telah 

menjadi elemen terpenting dalam menemukan informasi pengajar perguruan tinggi. Sama 

dengan halnya mahasiswa baru mereka lebih memilih berdiskusi dengan teman atau 

berkelompok dalam mencari informasi misalkan untuk menyelesaikan tugas-tugas 

kuliah. 

Kebutuhan berkhayal yang berhubungan dengan mahasiswa baru yakni informasi 

mengenai pengembangan soft skill sebesar 35,6%. Kebutuhan berkhayal ini dapa 

dikategorikan dalam kebutuhan informasi personal dari mahasiswa baru, menurut 

Hargittai dan Hinnat (2006) bahwa kebutuhan personal kebutuhan yang kadang tidak 

berkaitan langsung dengan peran responden sebagai mahasiswa, namun ini perlu untuk 

mengetahui gambaran perilaku holistic mereka seperti halnya dengan kebtuhan informasi 

terkait dengan hobbi dari mahasiswa. 

B. Perilaku Penemuan Informasi Mahasiswa Baru Berdasarkan Faktor-faktor yang 

Mempengaruhinya 

 Terkait dengan kebutuhan informasi yang telah dipaparkan peneliti diatas, ada 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Menurut Pannen dalam Ishak (2006) 

mengatakan bahwa “faktor yang paling umum mempengaruhi kebutuhan informasi 

adalah pekerjaan, termasuk kegiatan profesi, disiplin ilmu yang diminati, kebiasaan, dan 

lingkungan pekerjaan”. Dalam hal ini bahwa orang-orang yang memiliki banyak 

kegiatan atau orang menuntut pendidikan lebih tinggi akan membutuhkan informasi 

yang lebih banyak pula dari pada orang-orang pada umumnya. Seperti Mahasiswa yang 

mengikuti program pendidikan S1, S2, dan S3. Tingkat kebutuhan mereka berbeda-

beda, semakin tinggi jenjang pendidikan akan semakin banyak pula kebutuhannya. 

Sulistiyo Basuki dalam Saepudin (2009) kebutuhan informasi ditentukan oleh: kisaran 
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informasi yang tersedia, penggunaan informasi yang akan digunakan, latar belakang, 

motivasi, orientasi profesional, dan karakteristik masing-masing pemakai, sistem sosial, 

ekonomi, dan politik tempat pemakai berada, dan konsekuensi penggunaan informasi.  

Dengan berdasarkan pendapat dari Sulistyo-Basuki (1993) hasil peneliti dalam 

melakukan tabel silang (cross tab) antara informasi yang dibutuhkan terkait kegiatan 

akademik pada yang termasuk dalam kebutuhan kognitif (Cognitive Needs) dari 

mahasiswa baru dengan karakteristik masing-masing responden yakni jenis kelamin, 

kemudian latar belakang yakni alasan melakukan penemuan informasi dengan tindakan 

untuk mendapatkan informasi terkait kegiaan akademik menghasilkan analisis bahwa 

dapat diketahui bahwa hampir sama sebagian besar dari responden laki-laki ataupun 

perempuan memiliki kebutuhan informasi sama yang terkait dengan kegiatan akademik 

meskipun dari jumlah responden laki-laki dan perempuan sangat berbeda jauh, yakni 

antara jumlah mahasiswa baru laki-laki separuh dari jumlah mahasiswa baru perempuan. 

ini dikarenakan karena memang jumlah mahasiswa baru perempuan memang lebih 

banyak dari laki-laki. 

Kemudian latar belakang yakni alasan melakukan penemuan informasi sangat 

mendukung akan tindakan ataupun perilaku penemuan informasi dari mahasiswa baru itu 

sendiri dalam mendapatkan atau memenuhi kebutuhan informasi yang diinginkan 

menunjukan bahwa responden atau mahasiswa baru lebih menggunakan cybercampus 

unair (internet) dalam memenuhi kebutuhan informasinya, seperti yang dijelaskan pula 

mengenai sumber informasi yang digunakan saat awal pertama masuk perkuliahan 

melalui website unair atau cybercampus unair memiliki jumlah prosentase yang cukup 

besar yakni 20,8%. Adapun hasil yang sama dari penelitian dari Qurrota Aini (2009) 

bahwa seluruh tingkatan mahasiswa menggunakan internet dengan alasan karena 

informasi yang tersedia cukup banyak dengan segala macam informasi ada di internet 

terutama untuk kegiatan akademik, untuk mendapatkan artikel, jurnal, dan lain 

sebagainya. 

Kemudian yang menjelaskan mengenai sumber rujukan yang digunakan oleh 

mahasiswa baru dalam memenuhi kebutuhan informasinya lebih menggunakan search 

engine (google, yahoo, altavista) atau internet dengan prosentase sebesar 42,6%. 

Mahasiswa baru sendiri mengungkapkan bahwa mesin pencari seperti google, yahoo dan 

macam lainnya sangat membantu mereka untuk mendapatkan informasi informasi yang 

menunjang dalam kegiatan akademisnya. Temuan ini sama halnya dengan yang 

dilakukan oleh Qurrota Aini (2009) yang menyatakan kegiatan yang dilakukan untuk 

mendapatkan artikel atau jurnal melalui search engine. 

Adapun media informasi yang diguanakan oleh mahasiswa baru mencari atau 

memperoleh informasi yang berbentuk elektronik dan non elektronik. Namun hasil yang 

ditemukan peneliti yakni mahasiswa baru lebih banyak menggunakan media elektronik 

dengan prosentase sebesar 66,7% diantaranya seperti handphone (Hp), computer atau 

leptop, telivisi (TV), radio, e-journal, e-book, perangkat yang terhubung dengan internet 

tentunya. Mahasiswa baru memilih elektronik dikarenakan mungkin karena 

perkembangan teknologi yang semakin canggih dan gaya hidup dari mahasiswa baru 
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didukung dengan adanya gadget ataupun piranti elektronik yang dapat mengakses 

informasi. 

Selain kebutuhan informasi ada sumber-sumber informasi yang juga saling 

berhubungan dengan perrilaku penemuan seseorang atau mahasiswa baru. Bagaiamana 

informasi terekam yang dapat ditemukan diberbagai media elektronik dan tercetak yang 

menyimpan informasi seperti buku, majalah, surat kabar, televise, radio dan yang tidak 

asing lagi yaitu internet. Seperti yang dijelaskan menurut Yusuf (2009) yaitu Sumber-

sumber informasi banyak jenisnya. Buku, majalah, surat kabar, radio, tape recorder, CD-

ROM, disket computer, brosur, pamphlet, dan media rekaman informasi lainya, 

merupakan tempat disimpannya informasi atau katakanlah sumber-sumber informasi, 

khususnya informasi terekam. 

Menurut penjelasan dari Krikelas dalam Budiyanto (2009) yakni pilihan sumber 

dapat dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal: Sumber internal dapat berupa: 

memori, catatan pribadi atau hasil pengamatan. Sedangkan sumber eksternal dapat 

berupa: hubungan antar personal langsung dan informasi terekam atau tertulis. Menurut 

Sudarisman dalam Budiyanto (2000) “ sumber-sumber informasi dapat dikelompokkan 

menjadi : manusia, organisasi, literature, dan jasa informasi”. 

Pada ruang lingkup perguruan tinggi atau Universitas sebagian besar mahasiswa 

lebih besar menggunakan internet sebagai sumber informasi dibandingkan dengan 

mengunjungi perpustakaan. Penemuan informasi oleh mahasiswa dalam internet 

mengacu pada penggunaan search engine dapat dilihat dari temuan OCLC yang 

dijelaskan dalam Munggaran (2009) sebagai berikut : 

1. 89% mahasiswa perguruan tinggi menggunakan search engine memulai penemuan, 

hanya 2% yang memulianya dari website perpustakaan. 

2. 93% merasa puasa dengan pengalaman menggunakan search engine dibandingkan 

yang puas dengan bantuan putakawan yang hanya mencapai 84%. 

3. Search engine sesuai dengan gaya hidup para mahasiswa. 

4. Mahasiswa perguruan tinggi masih menggunakan layanan perpustakaan tetapi 

mereka semakin jarang menggunakannya. 

5. Buku masih diasosiasikan dengn perpustakaan bagi para mahasiswa perguruan tinggi 

walaupun infestasi yang luar biasa jumlahnya dalam pengembangan koleksi digital , 

yang mana kebanyakan mahasiswa perguruan tinggi tidak familiar dengan hal 

tersebut. 

Dari hasil temuan OCLC dalam penelitian Munggaran (2009) terdapat kesamaan 

dengan hasil yang ditemukan oleh peneliti bahwa mahasiswa baru lebih banyak memilih 

menggunakan search engine (misalakan google, yahoo, dan sejenisnya) dalam 

memenuhi kebutuhan informasi akademisnya dengan prosentase sebesar 42,6%. Adapun 

alasan dari mahasiswa baru memilih yakni karena kemudahannnya, simpel dan dapat di 

akses dari mana saja selama didukung jaringan internet. 
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C. Jenis Perilaku penemuan Informasi Mahasiswa Baru 

 Dari beberapa ulasan peneliti diatas maka sampailah pada apa yang disebut 

perilaku informasi (information behavior) sebelum berlanjut pada perilaku penemuan 

informasi itu sendiri. Menurut Case dalam Frion (2009), perilaku informasi didefenisikan 

sebagai bagaimana orang-orang membutuhkan, mencari, memberi dan menggunakan 

informasi dalam konteks yang berbeda. Sedangkan menurut Case perilaku informasi 

mencakup penemuan informasi serta totalitas lain yang disengaja atau perilaku pasif 

(seperti melihat sekilas atau menjumpai informasi), serta perilaku yang tidak melibatkan 

penemuan informasi aktif. 

 Sedangkan menurut teori Wilson yang dikutip oleh Pendit (2006) mengenai 

meodel keduanya Wilson ada empat perilaku penemuan informasi yakni perhatian pasif 

(passive attention), Pencarian aktif (active search), Pencarian pasif (passive search), dan 

Pencarian berlanjut (ongoing search). Kemudian menurut Wilson dalam Eskola (1998) 

model umum perilaku informasi terdiri dari tiga unsur berikut: kebutuhan informasi dan 

peran informasi, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi individu terhadap kebutuhan, 

proses atau tindakan dalam memberikan respons. Dari uraian tersebut dapat dijelaskan 

bahwa proses atau tindakan dalam memberikan respon terhadap kebutuhan akan 

informasi merupakan bagian dari perilaku informasi yakni sebagai berikut: 

 Pertama yakni bagaiamana mahasiswa baru mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan dalam menunjang kegiatan akademisnya secara tidak sengaja atau disesbut 

dengan perhatian pasif (passive attention) menjelaskan bahwa hampir keseluruhan dari 

mahasiswa baru yang pernah mendapatkan informasi seperti informasi mata kuliah 

secara tidak sengaja berjumlah 81 responden dari jumlah total responden sebesar 101 

responden. 

Dari mahasiswa baru yang mengatakan pernah mendapatkan informasi secara 

tidak sengaja paling banyak menggunakan media informasi yang berhubungan dengan 

internet seperti media sosial dengan menggunakan facebook, twitter, blackberry 

messanger, dan lainnya dengan prosentase sebesar 52,5%. Adapun informasi yang 

diperoleh mahasiswa baru dari penggunaan media informasi tersebut seperti informasi 

yang berkaitan dengan materi kuliah, jadwal mata kuliah yang tentunya berkaitan dengan 

kegiatan akademik. Seperti yang dijelaskan menurut Johson (2004) teori modal sosial 

bahwa jaringan sosial memungkinkan akses terhadap sumber daya yang tersimpan dalam 

sebuah jejaring.  

 Kedua yakni berkaitan dengan pencarian aktif (active search) dari mahasiswa 

baru dalam mendapatkan informasi yang diinginkannya yakni berkaitan dengan 

bagaiamana usaha langsung yang sering dilakukan oleh mahasiswa baru dalam 

mendapatkan informasi yang diinginkan seperti dengan cara sharing atau bertanya pada 

teman. Cara tersebut hampir separuh dari semua mahasiswa baru menggunakannya yakni 

dengan prosentase sebesar 44,6%. Adapaun informasi yang dibutuhkan dengan 

menggunakan cara sharing atau bertanya pada teman serta melakukan konsultasi dengan 

dosen wali yakni informasi mengenai pemilihan mata kuliah, mengenai tugas kuliah yang 

diberikan oleh dosen, materi perkuliahan yang masih kurang jelas atau lengkap. 

 Ketiga berkaitan dengan pencarian pasif (passive search) berbeda dengan 
perhatian pasif (passive attention), disini mahasiswa baru tetap melakukan penemuan 
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informasi tetapi tidak langsung secara aktif tetapi mahasiswa baru mendapatkan 

informasi yang kebetulan relevan dengan kebutuhannnya menjelaskan apakah mahasiswa 

baru pernah mendapatkan informasi yang tepat atau sesuai dengan kebutuhan yang 

dinginkannya secara kebetulan, dari keseluruhan 101 mahasiswa baru pernah. 

Dengan sumber informasi yang sering digunakan dari mahasiswa baru dalam 

mendapatkan informasi yang tepat yakni google, yahoo, website jurusan (internet), 

meskipun ada juga yang memanfaatkan layanan perpustakaan dan bertanya pada civitas 

akademika seperti dosen, admin jurusan, teman-teman. Mahasiswa baru tentu memiliki 

alasan kenapa menggunakan atau memilih sumber informasi  tersebut dengan alasan 

informasi yang disajikan lengkap dan tepat sasaran, karena kemudahan untuk 

mendapatkannya serta kecepatan waktu dalam memilihnya. 

 Keempat pencarian berlanjut (ongoing search) dimana mahasiswa baru 

melakukan penemuan informasi secara terus-menerus dalam memenuhi kebutuhan 

informasinya menjelaskan bagaiamana cara mahasiswa baru dalam memilih informasi 

yang benar-benar tepat atau sesuai dengan keinginannya. Adapun beberapa cara yang 

dilakukan oleh mahasiswa baru dalam memilih informasi yang tepat dengan cara melihat 

sumber yang digunakan, melakukan penyaringan dengan tidak asal ambil (copas) dan 

kemudian melihat dan mencocokkan dari berbagai  sumber yang lainnya. Mengenai 

alasan dari mahasiswa baru terus menerus melakukan penemuan informasi yakni ingin 

terus menambah wawasan pengetahuan, informasi yang didapatkan masih kurang 

lengkap, update informasi (informasi terbaru). Seperti halnya yang dijelaskan oleh Ellis 

dalam Tibbo (2003) yakni bagaiamana proses yang dilalui seseorang untk mengikuti 

perkembangan informasi dalam suatu bidang dengan cara teratur yang dilakukan dengan 

mencari sumber-sumber tertentu. 

 

C. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam penemuan informasi 

 Dari hasil analisis diatas peneliti mengenai bagaiamana perilaku penemuan 

informasi mahasiswa baru yang dilihat berdasarkan konteks kebutuhan informasi beserta 

media dan sumber informasi yang digunakan guna untuk menunjang kebutuhan 

informasi yang berkaitan dengan kegiatan akademik, peneliti juga menemukan mengenai 

hambatan-hambatan yang dialami oleh mahasiswa baru dalam melakukan proses 

penemuan informasi. 

 Menurut Wilson (2009) menjelaskan terjadinya hambatan ketika seseorang 

membutuhkan informasi dan selama proses penemuan informasi tersebut. mengajukan 

unsur hambatan dalam model perilaku informasi. Hambatan yang terjadi dalam proses 

pemenuhan kebutuhan informasi dan proses penemuan informasi ini disebut sebagai 

Intervening Variable dari perilaku penemuan informasi. 

Peneliti dapat menyajikan data yang sesuai dengan teori diatas yakni hasilnya 

hampir separuh dari keseluruhan mahasiswa baru mengalami hambatan dalam memenuhi 

kebutuhan informasi dikarenakan yang pertama kesulitan mengakses informasi, yang 

dimaksud disini yakni dimana mahasiswa baru sulit karena jaringan internet yang kurang 

mendukung atau lemah, meskipun diantara banyak mahasiswa baru sudah dilengkapi 

dengan gadget yang cangih ataupun handphonde (HP) yang dapat melakukan browsing. 
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Seperti hasil dari penelitian Qurrota aini (2009) yang menyatakan bahwa hambatan 

dalam penemuan informasi menggunakan internet dalah masalah teknis yakni akses 

internet yang lambat dan jaringan (network) yang sering putus-putus. 

Kedua banyaknya biaya yang dibutuhkan untuk mengakses jaringan internet tidak 

dengan cuma-cuma melainkan memerlukan biaya yang cukup besar berdasarkan 

ketentuan paket data yang diperolehnya. Berbeda dengan datang langsung ke 

perpustakaan yang tidak memerlukan biaya tetapi sayangnya mahasiswaa baru masih 

lebih memilih menggunakan jaringan  internet, meskipun pada dasarnya sekarang sudah 

ada perpustakaan digital. seperti yang dijelaskan oleh Wilson (1997) yakni halangan 

Ekonomi juga termasuk dalam hambatan dalam sebuah penemuan informasi yakni 

persoalan ekonomi yang berhubungan dengan perilaku penemuan informasi berada pada 

dua kategori : Keekonomisan biaya dan Nilai waktu. Hal ini mungkin juga berpengaruh 

pada proses penemuan informasi itu sendiri atau berakibat langsung. 

Ketiga terlalu menghabiskan banyak waktu yakni mahasiswa baru lebih memilih 

sesuatu yang cepat (instan) dan dapat menghemat waktu dari pada yang memerlukan 

waktu yang banyak. seperti studi yang dilakukan oleh Christensen dan Bailey (1998) 

dalam Al Saleh (2004) menemukan bahwa mahasiswa merasa perpustakaan lebih mudah 

dalam digunakan dibandingkan dengan internet, penemuan mereka di internet biasanya 

tidak efektif, sulit dan menghabiskan waktu. Adapun hambatan lainnya mahasiswa baru 

menyebutkan bahawa terlalu banyaknya informasi yang ada di internet, jarak dari lokasi 

mahasiswa baru ataupun pengguna yang jauh dari perpustakaan, serta masih bingung 

dalam mencari koleksi atau buku di rak perpustakaan. Dari banyaknnya informasi yang 

tersedia diinternet maka membuat mahasiswa baru  harus lebih teliti lagi agar 

mendapatkan informasi yang benar-benar tepat serta dapat di pertanggung jawabkan 

kebenarannya. 

 Kemudian dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Qurrota Aini (2009) 

menghasilkan bahwa masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa Strata-1 ketika 

melakukan informasi di internet yaitu informasi diinternet yang terlampau banyak 

sehingga tidak dapat menemukan informasi sesuai dengan kebutuhan. Sehingga mereka 

harus menyaring terebih dahulu informasi yang ada di intenet. Akan tetapi mahasiswa 

baru disini tetap menggunakan informasi yang di dapat dari internet karena mungkin 

dengan alasan praktis dan cepat. Seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh Sulistiyo 

Basuki (1993) yang menentukan kebutuhan informasi seseorang salah satunya yakni 

konsekuensi penggunaan informasi. Dalam hal ini peneliti menangkap bahwa yang 

dimaksud disini yakni berkaiatan dengan hal positif ataupun negatif yang diperoleh oleh 

mahasiswa baru setelah memperoleh dan menggunakan informasi tersebut. 

D. Cara Mengatasi Hambatan atau Masalah dalam penemuan Informasi 

Mahasiswa Baru 

 Berikut peneliti akan menyajikan mengenai bagaiamana mahasiswa baru dalam 

mengatasi hambatan dalam penemuan informasi. Hampir dari separuh mahasiswa baru 

menyatakan bahwa mereka tetap semangata dan tidak menyerah ketika dalam kesulitan 

mencari informasi yang dibutuhkannya mahasiswa baru juga mengungkapakan tidak 
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akan pernah menyerah saat mengalami kesulitan mengakses informasi di internet sampai 

pada akhirnya mereka berhasil mendapatkan informasi yang diinginkannya meskipun 

memerlukan waktu yang  cukup banyak. 

Kemudian ditambahkan dengan argument atau pendapat dari responden atau 

mahasiswa baru dalam hasil pertanyaan terbuka (probing) berkaitan dengan cara 

bagaimana mengatasi hambatan-hambatan yang telah dibahas peneliti diatas. Hasilnya 

diantaranya menjawab seperti dengan cara memanage waktu atau membagi waktu, 

mencari sumber informasi yang cepat atau tepat, dengan cara menggunakan kata kunci 

yang tepat, melakukan sharing atau diskusi, dan memanfaatkan layan wifi gratis. 

Management waktu atau dengan membagi waktu merupakan salah satu yang 

dapat digunakan dalam mengatasi hambatan yang dialami oleh mahasiswa baru dalam 

melakukan penemuan informasi. Berkaitaan dengan waktu tidak lepas juga dengan jarak. 

Disini jarak merupakan salah satu faktor yang menghambat mahasiswa baru dalam 

memenuhi kebutuhan informasinya. Seperti halnya hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Zuhdiyah Venty (2009) menyatakan bahwa jarak merupakan faktor yan 

gmengahambat mereka dalam menemukan informasi bila letak informasinya jauh dan 

belum tentu responden mendapatkan informasi yang dicari maka mereka memilih untuk 

tidak mengakses informasi. Oleh karena itu mahasiswa baru perlu mempertimbangkan 

waktu dengan jarak tempuh dari sumber informasi atau perpustakaan misalnya, meskipun 

tanpa mendatangi sumber informasi yang letaknya cukup jauh mungkin dapat mengakses 

web dari perpustakaan tersebut atau dalam bentuk perpustakaan digital. 

Penutup 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai perilaku penemuan 

informasi mahasiswa baru dalam menunjang kebutuhan akademis, dengan berdasarkan 

pertanyaan penelitian yang telah diajukan, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa 

hasil temuan penelitian, yaitu : 

1. Perilaku pencarian informasi mahasiswa baru dalam menunjang kebutuhan informasi 

akademis yakni mahasiswa baru melakukan perilaku pencarian informasi dengan cara 

pencarian yang bersifat aktif dan pasif. Yang di maksud aktif disini adalah bagaimana 

mahasiswa baru melakukan pencarian secara langsung dalam menunujang kebutuhan 

akademis. Sedangkan dikatakan perilaku pencarian informasi pasif adalah mahasiswa 

baru yang secara tidak langsung memperoleh informasi seperti melalui 

facebook,twitter, dan website Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan. Dari 

hasil temuan dan analisis data mahasiswa baru pada angkatan 2012 Jurusan Ilmu 

Informasi dan Perpustakaan yang melakukan perilaku pencarian informasi bersifat 

aktif adalah 101 mahasiswa. Kegiatan aktif yang dilakukan oleh mahasiswa baru 

dengan menggunakan sumber informasi dan media informasi yang berbeda-beda, 

yakni perpustakaan dan internet. Akan tetapi dari kedua sumber inforamasi tersebut 

mahasiswa baru lebih sering menggunakan internet dari pada perpustakan, 

mahasiswa baru sendiri menyatakan bahwa tingkat keakuratan informasi dari internet 

masih kurang dibandingkan perpustakaan. Oleh karena itu mahasiswa baru 
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melakukan penyaringan informasi, mana yang benar-benar tepat sesuai dengan 

kebutuhannya dan tidak asal ambil atau copy paste saja. 

 Media yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa baru untuk membantu 

memenuhi kebutuhannya yakni dengan menggunakan media elektronik seperti 

handphone (HP), komputer atau laptop, dan jenis elektronik lainnya yang dapat 

terhubung dengan internet. Alasan dari mahasiswa baru memilih media elektronik 

karena teknologi yang semakin canggih dan dapat mempermudah serta menghemat 

waktu atau mempunyai akses yang cepat. Adapun sebagian kecil dari mahasiswa baru 

dengan prosentase 10,5% menyatakan lebih enak memahami lewat surat kabar, buku 

atau koleksi perpustakaan yang berupa non elektronik.  

 Sumber informasi dan media informasi dari mahasiswa baru dapat berupa diskusi 

atau sharing information. Hampir keseluruhan dari mahasiswa baru angkatan 2012 

Jurusan Ilmu Informasi dan Perpustakaan dengan prosentase 90,1% memilih diskusi 

untuk memenuhi kebutuhan informasinya. Mahasiswa baru melakukan diskusi 

dengan teman, kakak angkatan, dosen atau orang yang ahli dalam bidang tertentu. 

Melalui diskusi mahasiswa baru dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang 

dimilikinya. 

 Selain dapat dilakukan secara langsung, diskusi dapat pula dilakukan secara tidak 

langsung dengan menggunakan media penghubung seperti menggunakan media 

sosial (facebook, yahoo, twitter, BBM). Tujuan lain mahasiswa baru menggunakan 

media sosial yakni untuk mencari kesenangan atau hiburan saja. 

 Dari perilaku pencarian inforamasi mahasiswa baru menggunakan sumber 

informasi internet maupun perpustakaan kampus serta didukung dengan media 

elektronik dan media sosial, mahasiswa baru secara aktif mencari informasi 

berdasarkan konteks kebutuhan informasi yang ingin dipenuhi. Adapun hasil konteks 

kebutuhan informasi dari mahasiswa baru yaitu : 

 Kebutuhan Kognitif (Cognitive Needs) mahasiswa baru membutuhkan 
pengetahuan, pemahaman, serta penyesuaian akan lingkungan barunya yakni 

bagaiamana profil dari universitas dan mengenai kegiatan akademik seperti 

jadwal pemilihan mata kuliah, serta materi perkuliahan yang masih kurang 

lengkap sehingga mengharuskan mahasiswa baru melakukan pencarian informasi 

secara aktif. 

 Kebutuhan Afektif (Affective Needs) kebutuhan mahasiswa baru yang sering 
menggunakan media elektronik  seperti Handphone (HP), Laptop atau koomputer 

untuk mencari informasi sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan 

akademis dari mahasiswa baru. 

 Kebutuhan integrasi personal (personal Needs of Integration) kebutuhan 
mahasiswa baru untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan tersendiri dan 

ilmu pengetahuan yang semakin bertambah setelah kebutuhannya terpenuhi. Hal-

hal tersebut yang mendorong  mahasiswa baru dalam melakukan pencarian 

informasi yang bersifat aktif. 

 Kebutuhan Integrasi Sosial (Social Integration Needs Integration) kebutuhan 

mahasiswa baru tentang informasi yang berkaitan dengan organisasi intra kampus 
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ataupun ekstra kampus yang sedang diikutinya dan dalam berhubungan dengan 

orang lain. 

 Kebutuhan Berkhayal (The Needs Of Imagining Integration) kebutuhan dari 
mahasiswa baru terkait informasi yang lainnya yakni kegemaran yang diminati 

oleh mahasiswa baru (hobbi) seperti informasi tentang olahraga, otomotif, serta 

pengembangan soft skill dalam diri mahasiswa baru. 

Peneliti dapat menyimpulkan mengenai pemenuhan kebutuhan informasi meliputi 

lima jenis konteks kebutuhan informasi dari mahasiswa baru yang membuat mahasiswa 

baru melakukan perilaku pencarian informasi (seeking behavior), yang paling menonjol 

adalah kebutuhan Personal Needs of integration  kemudian dilanjutkan dengan (cognitive 

needs). Kemudian dari hasil tabel silang antara informasi yang dibutuhkan dengan jenis 

kelamin ternyata menhasilkan bahwa tidak ada perbedaan. Sedangkan untuk latar 

belakang dari mahasiswa baru dalam penelitian ini didapatkan mempunyai pengaruh 

yang signifikan dalam perilaku pencarian informasi oleh mahasiswa baru. 

2. Hambatan yang dialami oleh mahasiswa baru angkatan 2012 Jurusan Ilmu Informasi 

dan Perpustakaan dalam memenuhi menunjang kebutuhan informasi  akademis 

secara garis besar sebagai berikut : 

 Kesuliatan untuk mengakses informasi karena menurut mahasiswa baru 
terkadang jaringan internet yang masih kurang mendukung dan lemah atau 

sering lemot. 

 Masalah ekonomi yakni biaya yang dibutuhkan dalam mengakses informasi 

diinternet tidak gratis atau cuma-cuma tetapi juga memerlukan biaya yang 

cukup agar mendapatkan jaringan yang kuat sesuai dengan paket data yang 

diperolehnya. Tetapi hambatan ini tidak berlaku untuk mahasiswa baru yang 

memilih mengakses informasi dengan mendatangi perpustakaan meskipun 

hanya sedikit, mahasiswa baru memilih untuk datang langsung ke 

perpustakaan.  

 Terlalu mengahabiskan banyak waktu sehingga mahasiswa baru lebih 
memilih yang cepat (instan) dalam melakukan pencarian informasi. Misalkan 

jarak dari lokasi mahasiswa baru dengan perpustakaan yang cukup jauh 

sehingga membutuhkan waktu yang lama, kemudian juga diinternet harus 

memproleh jaringan yang kuat jika tidak akan membutuhkan waktu yang 

cukup lama. 
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