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ABSTRACT 

 
In this study, researchers wanted to know IMM Student Information Seeking Behavior 

Muhammadiyah University Sidoarjo in Effort Finding the source of scientific information 

This type of research is descriptive quantitative respondents are students IMM Muhammadiyah 
University Sidoarjo with a sample of 48 respondents. 

From these results it can be concluded, Steps being taken by the respondent in the seeking for 
information, the respondent has done with the first look at the OPAC (online catalog), the 
respondents always use the services of the library seeking information and respondents utilize the 
means of bibliography. The main problem in the seeking for scientific information in general is 
finding information in the form of text and non-text. Such information is expected to satisfy the user 
to the problems of their information needs. Interaction will occur between librarians and users to 
address the problem of users. Problems-problems they are by Ingwersen (1992: 61-93) called 
aboutness, and two other important basic concepts, namely Representation and Relevance. The 
main factors used to measure the relevance of a document to the user's needs is the "topic" or 
"subject" of the document. Which is the topic of a document or text is what is written about the 
author of the document. Whether such documents are not relevant to the user query a topic can be 
seen from the document. Respondents have done the stages of information seeking behavior based 
on the behavioral model of information retrieval Wilson. Results of the information they get is 
believed to be sufficient to serve as a source of scientific information because the respondent has 
made the completion of the informas-information is in a collection sehingg they feel confident about 
the information they have found so check back resources that have been obtained are considered 
necessary to back. 
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Pendahuluan 

Perkembangan informasi sangat 
bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan 
informasi. Tingkat kebutuhan setiap orang 
berbeda-beda, semakin tinggi tingkat kebutuhan 
akan informasi maka perilaku pengguna dalam 
menemukan informasi juga semakin sering. 
Tentunya informasi yang dibutuhkan adalah 
informasi yang relevan dan akurat, serta dapat 
membantu mengatasi masalah yang sedang 
dihadapi. Tingkat kebutuhan tersebut 
mengakibatkan adanya perbedaan perilaku 
setiap pengguna informasi dalam melakukan 
penemuan informasi. 

Penemuan informasi adalah suatu 
kegiatan yang dilakukan seseorang untuk 
mendapatkan informasi. Perilaku penemuan 
informasi dimulai ketika seseorang merasa 
bahwa pengetahuan yang dimilikinya saat itu 
kurang dari pengetahuan yang dibutuhkannya. 
Untuk memenuhi kebutuhannya maka orang 
tersebut akan mencari informasi dengan 
menggunakan berbagai sumber. Tindakan 
penemuan informasi menggunakan literature 
adalah salah satu cara seseorang dalam 
memenuhi kebutuhannya akan informasi yang 
dia butuhkan. 



 

Perilaku seseorang dalam menemukan 
informasi diistilahkan sebagai information 
seeking behaviour. Menurut Ellis (1989) “ 
perilaku penemuan informasi adalah aktivitas 
penemuan informasi dimana pencari informasi 
(information seeker) belum mengetahui proses 
dalam menemukan informasi, misalnya pencari 
informasi hanya mencoba atau mebuka situs-
situs tertentu untuk mendapatkan informasi 
yang diharapkan sesuai dengan kebutuhannya”. 
Dalam hal ini proses menemukan informasi 
membutuhkan beberapa tahapan yang harus 
dilalui. Hal ini penting untuk dilakukan agar 
kebutuhan informasi seseorang terpenuhi. 

Penemuan informasi merupakan 
fenomena yang mengindikasikan bahwa 
informasi telah menjadi salah satu kebutuhan 
hidup yang utama. Untuk memenuhi kebutuhan 
informasi tersebut, muncul berbagai cara dan 
strategi yang dapat diterapkan untuk 
mendapatkan informasi. Akibatnya, bermacam-
macam perilaku penemuan informasi tampak ke 
permukaan dan setiap orang memiliki cara, 
strategi, dan perilaku penemuan informasi yang 
berbeda. Hal tersebut bertujuan untuk 
memperoleh informasi yang benar-benar sesuai 
dengan kebutuhan dan dapat terpenuhi dalam 
waktu yang relative singkat. Dengan melalui 
tahapan-tahapan proses penemuan informasi 
yang harus dilakukan. Hal ini sejalan dengan 
konsep yang diperkenalkan oleh Ellis. 

Penemuan informasi adalah cara 
bagaimana mereka mendapatkan informasi 
yang dibutuhkan. Proses perilaku penemuan 
informasi seseorang dimulai ketika dirinya 
menyadari bahwa informasi itu diperlukan 
untuk menyelesaikan masalah atau mengatasi 
suatu masalah, hal ini merupakan aktivitas 
seseorang yang selalu terus bergerak mencari 
informasi untuk menjawab segala tantangan 
yang dihadapi, memecahkan masalah, 
menjawab pertanyaan dan memahami suatu 
masalah. 

Kebutuhan informasi merupakan 
pengakuan tentang adanya rasa ketidakpastian 
dalam diri seseorang (Krikelas dalam Nurhabibi 
2008, 30). Lebih lanjut lagi Krikelas 
mengatakan kegiatan penemuan informasi 
dapat dilihat dari cara pemakai dalam memilih 
sumber informasi. Sumber informasi dapat 
dipilih menjadi 2 (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 (Krikelas dalam 
Nurhabibi 2008, 31). 

Dalam perbedaan perilaku penemuan 
informasi terkait dengan karakter keterbukaan 
pada pengalaman, keterbukaan terhadap 
kesepakatan dan sifat berhati-hati. Setiap 
individu tidak selalu memakai cara yang sama 
dan umum dalam setiap penemuan informasi. 
Keteraturan pola penemuan informasi salah 
satunya adalah perbedaan kepribadian. Wilson 
(1999), aspek sosial budaya, ekonomi, politik, 
serta peran sosial manusia sebagai aspek yang 
mempengaruhi perilaku perbedaan penemuan 
informasi antara individu dengan individu, 
ataupun antara satu kelompok dengan 
kelompok lainnya (Pendit, 2003:29). 

Perilaku penemuan informasi merupakan 
hal penting dalam pembangunan dan penerapan 
sistem informasi. Dalam Pendit (2003:28), 
selama ini perancang sistem informasi selalu 
menyamakan kebutuhan informasi dengan 
bagaimana seorang pemakai berperilaku ketika 
berhadapan dengan sebuah sistem informasi. 
Sistem informasi akan lebih mudah jika 
pembangunannya dibentuk berdasarkan 
pemahaman terhadap interaksi manusia dan 
informasi pada kalangan penggunanya. Para 
pemakai perpustakaan mencari informasi 
dengan beraneka ragam cara, misalnya, 
langsung mendatangi rak koleksi, menelusur 
lewat katalog terpasang (OPAC), ataupun 
dengan terlebih dahulu menanyakan koleksi 
kepada petugas perpustakaan/pustakawan. 
Selain mencari pada koleksi tercetak, para 
pemakai juga terkadang menemukan informasi 
melalui internet sebagai salah satu alternative 
dengan strategi pencarian yang dipahami 
masing-masing individu. 

Dari penjelasan tersebut dapat kita 
fikirkan betapa pentingnya informasi bagi 
kehidupan kita sehari-hari. Dan cara seseorang 
memperoleh informasi dapat diketahui melalui 
bagaimana seseorang mampu menggunakana 
fikirannya untuk memahami dokumen yang 
dipilih sesuai kebutuhan informasi yang 
diinginkan yaitu sesuai kondisi atau 
kemampuan berfikirnya. 

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah 
(IMM) Komisariat Universitas Muhammadiyah 



 

Sidoarjo yang seterusnya dalam penulisan ini 
disebut IMM UMSIDA merupakan organisasi 
mahasiswa yang bernaung pada organisasi 
masyarakat yaitu Muhammadiyah. 

Kebutuhan akan informasi pada 
mahasiswa yang tergabung dalam IMM 
UMSIDA dalam upaya menemukan sumber 
informasi yang sesuai kebutuhan informasinya, 
tentunya mencakup aktivitas information 
seeking behavior terutama pada informasi yang 
bersifat ilmiah. Peneliti merasa tertarik 
melakukan kajian pada jenis informasi yang 
bersifat ilmiah, sebab informasi ilmiah 
mempunyai nilai intelektual yang tidak sama 
dengan informasi informasi lainnya, telah 
dipaparkan sebalumnya, bahwa informasi 
ilmiah adalah informasi yang unik, sebab tidak 
semua orang dapat menggunakan dan 
memperoleh sumber informasi tersebut, 
dikarenakan untuk benar-benar mendapatkan 
sumber informasi ilmiah yang tepat dan 
relevant, diperlukan keahlian dan pengalaman 
sehingga dapat mengakses informasi ilmiah 
tersebut dengan tepat. 

Peneliti ingin melakukan kajian pad 
mahasiswa IMM UMSIDA dengan judul : 
Perilaku Penemuan Informasi Mahasiswa IMM 
UMSIDA Sidoarjo Dalam Upaya Menemukan 
sumber informasi ilmiah (Studi Deskriptif 
Mengenai Perilaku Mahasiswa IMM UMSIDA 
Sidoarjo Dalam Upaya Menemukan sumber 
informasi ilmiah di Perpustakaan UMSIDA). 

 
Pertanyaan Penelitian 
Berdasarkan penjelasan yang telah 
dikemukakan dalam latar belakang, dimana 
peneliti ingin mengetahui lebih pasti 
sebenarnya tentang gambaran perilaku 
penemuan informasi mahasiswa IMM 
UMSIDA Sidoarjo dalam menemukan sumber 
informasi ilmiah yang secara khusus ingin 
menjawab pertanyaan penelitian berikut: 

1. Bagaimana gambaran pola perilaku 
penemuan informasi mahasiswa IMM 
UMSIDA Sidoarjo dalam menemukan 
sumber informasi ilmiah? 

2. Apa saja yang menjadi hambatan perilaku 
penemuan informasi mahasiswa IMM 
UMSIDA Sidoarjo dalam menemukan 
sumber informasi ilmiah? 

 
Perilaku Penemuan Informasi 

Perilaku penemuan informasi adalah 
upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk 
memenuhi kebutuhannya. Perilaku penemuan 
informasi pada penelitian ini lebih ditekankan 
pada persepsi responden terhadap tingkat 
pentingnya sumber-sumber informasi yang 
dibutuhkan, cara responden memenuhi 
kebutuhan informasinya serta alasan pemilihan 
sumber-sumber informasi yang dipergunakan. 
Oleh karena itu, dalam penelitian ini model 
perilaku penemuan informasi yang digunakan 
dalam menggambarkan perilaku penemuan 
informasi adalah model yang diperkenalkan 
David Ellis pada  tahun 1987 yang dinamakan 
behavioral model of information seeking 
strategies dari hasil analisis pola-pola 
penemuan informasi dikalangan peneliti bidang 
ilmu-ilmu sosial. 

Berikut ini adalah tahapan dalam model 
perilaku penemuan informasi (Ellis, Cox dan 
Hall, 1993:359-365) : 

Starting 
Starting merupakan titik awal 

menemukan informasi atau pengenalan awal 
terhadap rujukan. Seringkali informasi 
ditemukan pada saat starting merupakan topik 
penelitian yang dapat dikembangkan untuk 
melakukan penelitian lebih lanjut. 

Chaining 
Chaining diidentifikasikan sebagai hal 

yang penting pada pola penemuan informasi. 
Kegiatan ini ditandai dengan mengikuti mata 
rantai atau mengaitkan daftar literature yang 
pada rujukan inti. 

Browsing 
Merupakan tahap kegiatan yang ditandai 

dengan kegiatan menemukan informasi dengan 
cara penelusuran semi terstruktur karena telah 
mengarah pada bidang yang diamati. Kegiatan 
pada tahap ini efektif untuk mengetahui tempat-
tempat yang menjadi sasaran potensial untuk 
ditelusuri. 

Differentiating 
Merupakan kegiatan membedakan 

sumber informasi untuk menyaring informasi 
berdasarkan sifat kualitas rujukan. 

Monitoring 
Merupakan kegiatan yang ditandai 

dengan kegiatan memantau perkembangan 



 

yang terjadi terutama dalam bidang yang 
diminati dengan cara mengikuti sumber secara 
teratur. 

Extracting 
Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini 

terutama diperlukan pada saat harus membuat 
tinjauan literatur. Sumber informasi yang 
digunakan pada extracting ini adalah jurnal 
terutama jurnal-jurnal yang sudah standar, 
catalog penerbit, bibliografi subjek, abstrak dan 
indeks. 

Verifying 
Ditandai dengan kegiatan pengecekan 

atau penilaian apakah informasi yang didapat 
telah sesuai atau tepat dengan yang diinginkan. 
Sebagai perbandingan peneliti bidang ilmu 
sosial tidak melakukan tahapan ini, berbeda 
dengan peneliti bidang fisika dan kimia yang 
melalui tahapan ini dengan melakukan 
pengujian untuk memastikan seandainya ada 
kesalahan-kesalahan pada informasi yang 
diperoleh. 

Ending 
Tahap ending juga merupakan kategori 

perilaku yang tidak dijumpai pada kajian Ellis 
(1987). Merupakan tahap akhir dari pola 
penemuan informasi biasanya dilakukan 
bersamaan dengan berakhirnya suatu kegiatan 
penemuan. 

 
Gambar 1 Model Perilaku Penemuan Informasi Ellis 

 

 
 

Hambatan Perilaku Penemuan Informasi 
Wilson menganggap bahwa perilaku 

informasi merupakan proses melingkar yang 
langsung berkaitan dengan pengolahan dan 
pemanfaatan informasi dalam konteks 
kehidupan seseorang. Terlihat pula bahwa 
kebutuhan akan informasi tidak langsung 
berubah menjadi perilaku mencari informasi, 
melainkan harus dipicu terlebih dahulu oleh 
pemahaman seseorang tentang tekanan dan 
persoalan dalam hidupnya. Kemudian, setelah 
kebutuhan informasi berubah menjadi aktivitas 

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

Kondisi psikologis seseorang. Cukup masuk 
akal, bahwa seseorang yang sedang risau dan 
bertampang cemberut akan memperlihatkan 
perilaku informasi yang berbeda dibandingkan 
dengan seseorang yang sedang gembira dan 
berwajah sumringah. 

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 tak 
memiliki akses ke internet pastilah berbeda dari 
orang yang hidup dalam fasilitas teknologi 
melimpah. 

Peran seseorang di masyarakatnya, 
khususnya dalam hubungan interpersonal, ikut 
mempengaruhi perilaku informasi. Misalnya, 
peran menggurui yang ada di kalangan dosen 
akan menyebabkan perilaku informasi berbeda 
dibandingkan perilaku mahasiswa yang lebih 
banyak berperan sebagai pelajar. Jika kedua 
orang ini berhadapan dengan pustakawan, 
peran-peran mereka akan ikut mempengaruhi 
cara mereka bertanya, bersikap, dan bertindak 
dalam kegiatan mencari informasi. 

Lingkungan, dalam hal ini adalah lingkungan 
terdekat maupun lingkungan yang lebih luas, 
sebagaimana terlihat di gambar sebelumnya 
ketika Wilson berbicara tentang perilaku orang 
perorangan. 

Karakteristik sumber informasi, atau 
mungkin lebih spesifik: karakter media yang 
akan digunakan dalam mencari dan 
menemukan informasi. Berkaitan dengan butir 
2 di atas, 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. (Wilson, dikutip dari 
Pendit, 2008) 
 



 

Metode penelitian 
Fokus penelitian adalah Perilaku 

Penemuan Informasi Mahasiswa IMM 
UMSIDA Sidoarjo Dalam Upaya Menemukan 
sumber informasi ilmiah dengan information 
seeking behavior. Pendekatan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah pendekatan 
interepretatif, yaitu pendekatan yang mencoba 
menerjemahkan pandangan-pandangan dasar 
interpretatif, serta mempertimbangkan individu 
dengan segala kebutuhannya, persepsi, minat 
dan keinginan masing-masing. Lokasi 
penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Pusat 
UMSIDA Sidoarjo, Sementara populasi dalam 
penelitian ini adalah Mahasiswa IMM 
UMSIDA Sidoarjo. 
Dalam peneitian ini peneliti menggunakan 
teknik probability sampling, khusunya adalah 
menggunakan simple random sampling. 
Menurut Burhan Bungin (2001) rancangan 
sampel probabilitas, artinya penarikan sampel 
didasarkan atas pemikiran bahwa keseluruhan 
unit populasi memiliki kesempatan yang sama 
untuk dijadikan sampel. 

Adapun jumlah sampel dalam penelitian 
ditentukan dengan menggunakan rumus 
Yamane (Bungin, 2005). 

 
 

Rumus Yamane : 

n = 
𝑁𝑁

𝑁𝑁.𝑑𝑑2+ 1
 

n = 
95

95(0,10)2+ 1
 

 =
95

95(0,01)+ 1
 

 =
95

0,95+1
 

 =
95

1,95
 

 = 48,71 
 = 48 (pembulatan) 
Keterangan: 
n   = Jumlah Sampel yang dicari 

 N  = Jumlah Populasi  
 d2 = Nilai Presisi yang ditetapkan 
sebesar 10% (0,1) 

Penentuan jumlah responden dalam 
penelitian berjumlah 48 responden seperti yang 
tersaji dalam hitungan sebelumnya 
menggunakan rumus Yamane bertujuan agar 

mempermudah perhitungan. 
 

Gambaran Pola Perilaku Penemuan 
Informasi Mahasiswa IMM UMSIDA 
Sidoarjo 

Hasil penelitian ini merupakan pola 
penemuan informasi yang terdiri dari enam 
tahap yaitu: starting, chaining, browsing, 
differentiating, monitoring, dan extracting. 
Kemudian pada tahun 1993 model ini 
dikembangkan Ellis bersama dengan Cox dan 
Hall dengan membandingkan pola penemuan 
informasi peneliti bidang ilmu sosial dengan 
peneliti bidang fisika dan kimia sehingga 
menghasilkan delapan tahapan penemuan 
informasi yang terdiri dari starting, chaining, 
browsing,differentiating, monitoring, 
extracting, verifiying dan ending. 

Dari penjelasan di atas, maka peneliti 
dapat menyimpulkan bahwa metode penemuan 
informasi dilakukan dengan pendekatan-
pendekatan serta tingkatan-tingkatan kebutuhan 
yang pada akhirnya dapat membantu seseorang 
dapat menemukan serta memenuhi kebutuhan 
informasinya melalui delapan tahapan 
pencarian informasi tersebut. Tahap pertama, 
adalah 

 

 

Starting 
Starting merupakan titik awal penemuan 

informasi atau pengenalan awal terhadap 
rujukan.Seringkali informasi ditemukan pada 
saat starting merupakan topik penelitian yang 
dapat dikembangkan untuk melakukan 
penelitian lebih lanjut. Pada saat starting 
digunakan penelusuran sebagai berikut: 

Rujukan awal (starter references) 
Rujukan awal merupakan titik awal 

untuk mendapatkan bahan rujukan 
selanjutnya. Biasanya didapatkan dari 
atasan, teman sejawat atau dari kumpulan 
catatan yang dibuat sendiri mengenai 
rujukan yang berhubungan dengan topik 
yang diminati. 

Tinjauan atau synopsis artikel (preview or 
synoptic articles) 

Preview atau ulasan artikel digunakan 



 

tidak hanya sebagai sumber rujukan menuju 
bahan primer tetapi juga sebagai kerangka 
untuk dapat memahami isi dari bahan 
rujukan. 

Sumber Sekunder (secondary resources) 
Sumber sekunder seperti abstrak, 

indeks dan catalog subjek digunakan untuk 
mencari informasi dalam rangka memilih 
topik penelitian yang diminati oleh peneliti. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pada tahap starting, mahasiswa lebih sering 
lebih mengenali sumber-sumber informasi yang 
dapat saya gunakan untuk sumber informasi 
ilmiah. Hal ini tidak mengherankan, 
dikarenakan mahasiswa IMM memerlukan 
sumber informasi ilmiah karena IMM 
merupakan organisasi mahasiswa yang selalu 
dituntut untuk mencari sumber ilmiah sebagai 
bahan diskusi antar mereka dan juga sebagai 
bahan persiapan untuk hal- hal yang terkait 
dengan sumber informasi ilmiah, semisalnya 
untuk proposal kegiatan organisasi, makalah 
maupun karya ilmiah. 

Serta pada tahap starting ini Mahasiswa 
IMM sangat terbantu dengan bertanya terlebih 
dahulu kepada pustakawan/penjaga 
perpustakaan yang pada akhirnya mereka 
mampu menemukan informasi yang mereka 
cari dengan cepat sehingga tidak membuang 
banyak waktu. 

 
Browsing 

Tahap browsing ini merupakan tahap 
kegiatan yang ditandai dengan kegiatan 
penemuan informasi dengan cara penelusuran 
semi terstruktur karena telah mengarah pada 
bidang yang diamati. Kegiatan pada tahap ini 
efektif untuk mengetahui tempat-tempat yang 
menjadi sasaran potensial untuk ditelusuri. 
Browsing dapat dilakukan dengan berbagai cara 
antara lain melalui abstrak hasil penelitian, 
daftar isi jurnal, jajaran buku di perpustakaan 
atau toko buku, bahkan juga buku-buku yang 
dipajang pada pameran atau seminar. 

Mahasiswa IMM merasa terbantu dengan 
menggunakan komputer penelusuran (OPAC) 
untuk membantu menemukan informasi yang 
dibutuhkan. Perpustakaan Umsida berlanggan 
banyak jurnal online, hal ini merupakan sarana 

yang mendukung mahasiswa dalam 
menemukan informasi yang dibutuhkan dengan 
menggunakan basis penelusuran (OPAC). 
Jurnal basis data online dapat diakses melalui 
jaringan yang tersedia di kampus. 

Chaining 
Ellis, Cox dan Hall, (1993:359-365) 

tahapan penemuan informasi melalui chaining. 
Chaining diidentifikasikan sebagai hal yang 
penting pada pola penemuan informasi. 
Kegiatan ini ditandai dengan mengikuti mata 
rantai atau mengaitkan daftar literature yang 
pada rujukan inti. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa daftar pustaka merupakan 
sumber informasi yang mudah bagi mahasiswa 
IMM untuk mengawali pencarian sumber 
informasi ilmiah sebagai acuan pembanding 
dengan sumber informasi ilmiah yang sudah di 
peroleh oleh mahasiswa. Dimana mahasiswa 
selalu menuliskan point-point penting yang 
berhubungan dengan sumber informasi ilmiah 
yang dibutuhkan sebelum melakukan 
penemuan informasi. Misalkan, menulis judul 
dan nama pengarang sebuah buku atau alamat 
suatu situs untuk menambah wawasan dan 
pengetahuan. Hal tersebut tidak mengherankan 
dikarenakan faktor lingkungan dan 
perkembangan organisasi kemahasiswaan di 
lingkungan Muhammadiyah mempengaruhi 
penemuan informasi bagi mahasiswa IMM, 
sehingga mahasiswa IMM selalu menuliskan 
point-point yang penting sebelum melakukan 
penemuan informasi.  

 
Monitoring 

Menurut Ellis, Cox dan Hall, (1993:359-
365) tahapan penemuan informasi melalui 
monitoring. Tahap monitoring merupakan 
kegiatan yang ditandai dengan kegiatan 
memantau perkembangan yang terjadi terutama 
dalam bidang yang diminati dengan cara 
mengikuti sumber secara teratur. Monitoring 
dilakukan dengan cara melalui hubungan 
formal (informal contact) yaitu dengan 
berdiskusi dengan teman untuk mengetahui 
informasi terbaru yang berhubungan dengan 
sumber informasi ilmiah yang dibutuhkan. Hal 
ini sejalan dengan penelitian yang 
menunjukkan mahasiswa sering mengajak 
teman untuk berdiskusi dikarenakan jika 
mahasiswa berdiskusi kepada temannya yang 



 

sama-sama aktifis organisasi kemahasiswaan 
lebih merasa nyaman, bias bertanya berulang 
kali, dan bisa menggunakan bahasa sehari-hari, 
walaupun informasi yang didapat dari teman 
belum tentu benar dan masih harus dicari 
kebenarannya kembali. Ketika didalam proses 
belajar mahasiswa menemukan kesulitan, maka 
orang yang pertama yang ia tanya adalah 
teman-teman seorganisasi. 

Monitoring dapat dilakukan dengan cara 
membaca jurnal (monitoring journal). Hal ini 
sejalan dengan hasil penelitian yang 
menunjukkan mayoritas mahasiswa selalu 
membaca dengan cermat koran/majalah/jurnal 
untuk mengetahui informasi terbaru yang 
berhubungan dengan informasi yang 
dibutuhkan, kemudian memilih informasi yang 
sesuai dengan informasi yang dibutuhkan.  
Menurut Nicholas (2000), akses merupakan hal 
yang penting ketika seseorang membutuhkan 
informasi, semakin sulitnya seseorang untuk 
mengakses dan mendapatkan informasi dapat 
menyebabkan semakin sederhananya kebutuhan 
informasi serta pola penemuan informasi 
tersebut dilakukan. Oleh karena itu, kemudahan 
akses yang terdapat ketika mahasiswa memilih 
membaca dengan cermat koran/majalah/jurnal 
untuk mengetahui informasi terbaru yang 
berhubungan dengan informasi yang 
dibutuhkan. Sehingga mahasiswa IMM merasa 
lebih praktis jika menemukan informasi melalui 
media koran/majalah/jurnal karena informasi 
yang ia butuhkan bisa langsung dicermati 
ataupun dipilah-pilah sesuai dengan informasi 
ilmiah yang mereka inginkan. Hal ini tidak 
mengherakan karena dalam majalah, koran atau 
media massa lainnya terdapat banyak artikel 
yang berkaitan dengan informasi yang dicari 
mahasiswa IMM dan media massa merupakan 
salah satu sumber informasi formal yang 
mudah didapatkan dan harganya pun terjangkau 
oleh keuangan mahasiswa, dan diperkuat oleh 
teori Nicholas (2000), yang menyatakan bahwa 
kemampuan finansial seseorang mempengaruhi 
cara apa yang digunakan untuk mengakses dan 
mendapatkan informasi serta sampai 
sejauhmana seseorang berusaha memenuhi 
kebutuhan akan informasi tersebut. 

Differentiating 
Menurut Ellis, Cox dan Hall, (1993:359-

365) tahapan penemuan informasi melalui 

differentiating. Tahap differentiating 
merupakan kegiatan membedakan sumber 
informasi untuk menyaring informasi 
berdasarkan sifat kualitas rujukan. Sarana 
penelusuran yang disediakan pada internet telah 
dikembangkan dengan baik dan cepat untuk 
menemukan informasi. Sarana penelusuran 
search engine (mesin pencari) adalah sarana 
yang paling umum digunakan untuk mencari 
informasi di internet dengan memilih sumber 
informasi dengan eksistensi file yang khusus 
seperti file dengan eksistensi pdf, word dan lain 
sebagainya.  

Extracting 
Kegiatan yang dilakukan pada tahap 

extracting ini terutama diperlukan pada saat 
harus membuat tinjauan literatur. Sumber 
informasi yang digunakan pada extracting ini 
adalah jurnal terutama jurnal-jurnal yang sudah 
standar, catalog penerbit, bibliografi subjek, 
abstrak dan indeks.  Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa infromasi ilmiah yang 
telah didapatkan perlu dibaca ulang informasi 
untuk memastikan bahwa informasi tersebut 
sudah sesuai dengan kebutuhan informasi yang 
dibutuhkan berarti sesuai dengan pernyataan 
awal tersebut. Hal ini dibuktikan oleh 
mahasiswa IMM mengatakan “sering” 
informasi yang telah didapatkan perlu  dibaca 
ulang dengan teliti dan cermat untuk 
memastikan sumber informasi ilmiah tersebut 
sesuai dengan kebutuhannya, karena kebutuhan 
informasi bagi mahasiswa yang aktif di 
organisasi kemahasiswaan akan berbeda 
dengan mahasiswa yang tidak aktif dalam 
organisasi. 

 

Verifying 
Masalah utama dalam penemuann 

informasi ilmiah secara umum adalah 
menemukan  informasi  baik dalam bentuk teks 
maupun non-teks.  Informasi  tersebut 
diharapkan dapat memuaskan  pemakai  
terhadap  permasalahan  kebutuhan informasi 
mereka. Interaksi akan  terjadi  antara   
pustakawan  dan  pemakai  untuk  menjawab   
permasalahan pemakai.  Permasalah-
permasalah mereka menurut Ingwersen (1992: 
61-93)  disebut aboutness,  dan  dua konsep 



 

dasar lain yang penting yaitu Representation, 
dan Relevance. 

Aboutness maksudnya  untuk  menjawab  
tentang   apa dokumen tersebut. Aboutness  ada 
tiga macam, yaitu indexer aboutness,  author 
aboutness, dan user aboutness. Maksud dari 
aboutness itu  sendiri adalah untuk menjawab 
tentang apa dokumen tersebut (What is  this 
document about).  

Representation  adalah wakil dari 
dokumen, yang bisa  berupa katalog atau 
indeks.  Sedangkan  Relevance   adalah   
tingkat keterkaitan  dan kegunaan suatu teks 
terhadap suatu  permintaan.  Dalam  konteks 
relevance adalah hubungan antara  suatu  
dokumen dan kebutuhan pemakai  yang  
berguna  bagi pemakai tersebut. 

Faktor  utama  yang digunakan untuk  
mengukur  relevansi  suatu        dokumen 
terhadap kebutuhan pemakai adalah “Topik”  
atau  “Subjek”  dokumen tersebut. Yang 
dimaksud topik suatu dokumen  atau   teks 
adalah tentang apa yang ditulis pengarang 
dokumen  tersebut. Apakah  dokumen tersebut 
relevan tidak dengan pertanyaan  pemakai  
dapat dilihat dari topik dokumen tersebut. 

Dengan   demikian  relevance adalah  
ukuran   ketepatan   yang    dilakukan untuk  
merumuskan apakah suatu  dokumen  cocok  
dengan  pertanyaan   pemakai.  Rumusan  
tersebut  dilakukan   oleh   ahli   informasi  atau  
perantara.  Dengan  demikian  apa  yang  
menurut   pustakawan  cocok belum tentu 
benar-benar cocok menurut pemakai.  

Untuk pendekatan pemakai terfokuskan 
pada mencocokkan   relevansi  dokumen  
dengan   permintaan   pemakai berdasarkan  
topiknya. Menurut  sudut pandang kognitif, 
relevansi suatu dokumen  hanya dapat diukur 
oleh pemakai itu sendiri. Karena  kelemahan-
kelemahan  tersebut,  pendekatan terhadap 
pemakai  masih  mempunyai  kelemahan  mirip  
dengan  pendekatan  tradisional,  karena  
perantara  masih  belum  bisa  sepenuhnya 
memecahkan masalah pemakai. Inti dari 
pendekatan tradisional atau pendekatan 
berorientasi sistem  adalah teori Shanon dan 
Weaver. Mereka melihat  informasi  sebagai  
sesuatu  yang  objektif, eksternal dan  berada  di  
luar   individu.    Informasi   merupakan   pesan    

yang    disampaikan  seseorang kepada orang 
lain melalui suatu saluran. Informasi ada dalam 
keadaan yang teratur, dapat didefinisikan secara 
jelas, dan  dapat diukur. 

Secara ringkas dapat peneliti sebutkan 
bahwa peranan pustakawan sebagai perantara 
pada  fungsi matching, atau pencocokkan. Yang 
dimaksud matching di sini adalah  
mencocokkan antara pertanyaan pemakai 
dengan dokumen yang ada.  Perantara bisa 
berupa manusia, atau berupa  sistem  
(komputer)  dengan sarana bantu lainnya.  
Tetapi  yang  terpenting  di  sini adalah 
fungsinya  untuk  mencocokkan  permintaan 
pemakai  sehingga  tercapai tujuan pemakai 
tersebut  atau  bisa digunakan untuk 
memecahkan masalahnya. 

Dari pembahasan diatas, dapat dibedakan 
tahap perilaku penemuan informasi selama 
peneliti memperhatikan jawaban responden 
dalam rangka menemukan informasi sebagai 
sumber informasi ilmiah. Responden telah 
melakukan tahapan perilaku penemuan 
informasi berdasarkan model perilaku 
penemuan informasi Ellis. Hasil informasi yang 
mereka dapatkan diyakini cukup untuk 
dijadikan sumber informasi ilmiah karena 
responden telah melakukan penyelesaian 
terhadap informasi-informasi yang berada di 
suatu koleksi sehingga mereka merasa yakin 
terhadap informasi yang telah mereka temukan 
sehingga pengecekan kembali sumber 
informasi yang telah didapat dianggap perlu 
dilakukan kembali. 

Ending 
Pada tahap ini mahasiswa sumber 

informasi yang sudah didapatnya sebagai bahan 
referensi. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa mahasiswa IMM sering mengolah 
informasi yang didapatkan sesuai dengan tujuan 
penemuan informasi, kemudian dijadikan 
sebagai bahan referensi untuk mempraktikan 
suatu pengetahuan ilmiah. Hal ini dapat 
dikatakan bahwa hanya informasilah yang 
mempunyai nilai untuk memudahkan seseorang 
mengambil keputusan 

 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data dalam 
penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai 



 

berikut : Gambaran pola perilaku penemuan 
informasi mahasiswa IMM UMSIDA Sidoarjo 
dalam menemukan sumber informasi ilmiah 
didapat melalui mahasiswa sering melakukan 
diskusi dengan teman ataupun pustakawan 
dalam melakukan penemuan informasi tentang 
sumber informasi ilmiah yang dibutuhkan dan 
mahasiswa juga menggunakan media 
koran/majalah/jurnal sebagai sumber informasi 
yang memudahkan mahasiswa dalam 
melakukan penemuan informasi. Hambatan 
perilaku penemuan informasi mahasiswa IMM 
UMSIDA Sidoarjo dalam menemukan sumber 
informasi ilmiah adalah mahasiswa masih 
belum sepenuhnya mengenali sumber informasi 
yang dibutuhkan dan mahasiswa melakukan 
pembatasan dalam penemuan informasi. 

 
Saran  
Adapun saran pada penelitian ini adalah Bagi 
Mahasiswa IMM UMSIDA diharapkan 
penelitian ini dijadikan bahan pertimbangan 
dan masukan dalam melakukan perilaku 
penemuan informasi mahasiswa dalam 
menemukan sumber informasi ilmiah. Bagi 
peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini 
menjadi bahan rujukan, dan diharapkan untuk 
mencari referensi variabel lainnya sehingga 
hasil penelitian selanjutnya akan semakin baik 
serta dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang 
baru.  
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