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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran perilaku penemuan informasi pada 

perawat bagian Irna Bedah dan Irna Medik Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya menurut 

model Bystrom & Jarvelin, 1995. Pada penelitian perilaku penemuan informasi ini 

mencoba mengidentifikasikan tentang bagaimana penerimaan tugas dan analisa 

kebutuhan informasinya, tahapan-tahapan dalam aksi penemuan/pemilihan informasi 

yang didalamnya juga mencakup pilihan penggunaan sumber maupun saluran informasi 

perawat beserta implementasinya serta evaluasi yang meliputi tingkat pemenuhan 

kebutuhan melalui sumber dan saluran informasi. Pendekatan yang digunakan adalah 

kuantitatif tipe deskriptif, dengan responden berjumlah 82 perawat. Sampel yang diambil 

menggunakan purposive sampling dan instrumennya menggunakan kuesioner. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa kebutuhan informasi yang digunakan berupa informasi 

tugas, informasi domain dan informasi penyelesaian tugas.  Dalam aksi pemilihan 

informasi, responden mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan, membuat prioritas 

kebutuhan yang terpenting dan menentukan tindakan yang akan dipilih. Sumber 

informasi interpersonal yang paling sering diakses yaitu berupa dokter dan perawat, 

sumber informasi impersonal seperti internet, televisi, radio, jurnal kedokteran dan buku. 

Saluran informasi yang paling sering dimanfaatkan berupa studi kasus secara langsung 

pada pasien (internal) dan internet (eksternal).  

 

Kata kunci : perilaku penemuan informasi, kebutuhan informasi, sumber dan saluran   

informasi 

 

  

 Pendahuluan 

 Perawat (ners) merupakan orang kedua setelah dokter, dimana ia dapat membantu 

tugas dari seorang dokter. Oleh karenanya keberadaan perawat di rumah sakit sangatlah 

penting dalam ranah kesehatan, dimana perannya memberikan perawatan secara fisik, 

psikologis bahkan spiritual terhadap pasien. Dari kenyataan itu, tentunya hal tersebut 

menjadi peran yang dirasa kompleks bagi perawat, sehingga bisa dikatakan dalam 

pekerjaannya sangat membutuhkan informasi yang kompleks. Artinya, perawat adalah 

salah satu profesi yang dalam pekerjaannya sangat bergantung dengan informasi. Dengan 

kompleksnya tugas mereka sehingga kebutuhan akan sumber-sumber dan saluran 

informasi juga beragam untuk pemenuhan kebutuhan informasinya.  

Membahas mengenai kebutuhan informasi, motif dari kebutuhan itu sendiri 

beragam adanya. Tergantung dari lingkup kegiatan seseorang tersebut. Maksudnya 
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kebutuhan akan informasi itu ada karena sejumlah kepentingan yang berbeda-beda dari 

satu orang dengan orang lainnya. Misalnya, seperti kebutuhan informasi seorang perawat 

dalam melaksanakan tugasnya tentu akan berbeda dengan kebutuhan informasi seorang 

dokter. Dimana peran perawat adalah bagaimana ia memberikan perawatan secara fisik, 

psikologis bahkan spiritual dalam proses penyembuhan pasien (Widyarini, 2005), maka 

akan berbeda dengan kebutuhan informasi seorang dokter dalam menjalankan perannya. 

Disini seorang dokter membutuhkan informasi tentang bagaimana ia memeriksa, 

mengobati dan menyembuhkan penyakit pasien dengan baik. Dari pemaparan diatas, 

sudah jelas terlihat bahwa adanya perbedaan kebutuhan antara satu kepentingan dalam 

peran tertentu di masyarakat.  

 Penelitian yang mengkhususkan tentang keperawatan yang dikaitkan dengan 

perilaku informasi telah banyak diteliti. Diantaranya adalah Gorman, 1995. Pada 

penelitiannya tentang perilaku penemuan informasi antara dokter dan perawat, dia 

mengungkapkan bahwa pada profesi perawat juga membutuhkan informasi yang beragam 

dalam menjalankan perannya sebagai tenaga pelayanan kesehatan. Hal serupa didapatkan 

oleh Melton dalam Rosyidah (2011) dalam penelitiannya, di mana ia mengungkapkan 

hampir seluruh tenaga medis memiliki proses yang sama dalam berperilaku informasi.  

 Pada penelitian ini akan mencoba mengadopsi pola penemuan informasi untuk 

kalangan profesional yang diusung oleh Byström & Järvelin, 1995, dimana teori milik 

mereka menonjolkan pada penerimaan tugas secara subyektif. Tentu ini akan menjadi 

keberagaman penerimaan tugas antar perawat yang disebabkan oleh berbagai faktor yang 

diinternalisasi oleh dirinya, dan nantinya akan terlihat keberagaman tentang kebutuhan 

informasinya pula. 

 

Rumusan Masalah  

1. Bagaimana gambaran perilaku penemuan informasi profesi perawat bagian IRNA Bedah 

dan IRNA Medik di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya sesuai dengan model bystrom ? 

(meliputi : analisa kebutuhan informasi, tahapan-tahapan dalam aksi penemuan/pemilihan 

informasi yang didalamnya juga mencakup pilihan penggunaan sumber maupun saluran 

informasi perawat beserta implementasinya dan evaluasi yang meliputi tingkat pemenuhan 

kebutuhan informasi melalui sumber dan saluran informasinya) 

 

 

Perilaku Penemuan Informasi (Information Seeking Behavior) oleh Katriina 

Bystrom & Jarvelin (1995) 

Bystrom mengusung sebuah model di mana perilaku informasi ini adalah berawal 

dari adanya kebutuhan informasi yang didasarkan pada tugas-tugas yang terbebankan 

pada individu. Pada model Bystrom ini ia lebih menekankan problem seseorang untuk 

berperilaku informasi ini adalah karena adanya tugas. Tugas tersebut adalah merupakan 

bagian-bagian dari peran seseorang baik dalam lingkup tempat kerja maupun di luar 

lingkup itu. Baginya, rasa kebutuhan informasi berdasarkan tugas yang dibebankannya 

itu masih dapat dinilai berbeda-beda bagi individu satu dengan individu lainnya. Kondisi 

ini dikarenakan penerimaan tugas akan diinternalisasi secara berbeda oleh satu orang 

dengan orang yang lainnya. Ketika dihadapkan dengan banyaknya tugas sesuai 

konteksnya, individu yang melaksanakan tugasnya mengalami gap pada pengetahuannya 

sehingga informasi yang diperlukan harus mencerminkan interpretasi dirinya terhadap 
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persyaratan informasi, pengalaman dan pengetahuannya yang terdahulu, serta 

kemampuannya dalam mengingat pengalaman dan pengetahuannya tersebut. Penyebab 

yang memungkinkan adalah adanya variabel-variabel seperti : faktor-faktor pribadi 

(Personal Factors) yang sangat mempengaruhi perilaku seseorang, seperti tingkat 

pendidikan, pengalaman, sikap saat menerima tugas itu, motivasi, dan mood. Setelah 

banyak atau sedikit menganalisa kebutuhan informasinya (Information Need Analysis) 

serta mengenali tindakan-tindakan yang memungkinkan,  kemudian memilih beberapa 

tindakan untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Tindakan yang memungkinkan 

tersebut terdiri dari pemberian peringkat saluran dan sumber informasi yang akan 

dimanfaatkan. Setelah memilih sebuah tindakan, individu melaksanakan serta 

mengevaluasi hasilnya. Model pencarian informasi ini, didasarkan pada model oleh 

Feinman, dkk, (1976) dan Mick, dkk (1980). Interpretasi tentang kebutuhan informasi 

yang dipengaruhi oleh faktor-faktor situasional (Situational Factors), misalnya waktu 

yang diberikan atau yang tersedia untuk menyelesaikan tugas tersebut) dan Organization 

(organisasi / lingkup sosial) tempat bernaungnya individu tersebut. Pemilihan tindakan 

tergantung pada kebutuhan, kemampuan akses yang dirasakan (baik kognitif, ekonomik 

atau fiskal) terhadap saluran dan sumber informasi serta Personal Style of Seeking (gaya 

pencarian individu) yang dibuat berdasarkan keberhasilan tindakan yang dilakukan dan 

itu juga mempengaruhi dalam penentuan kebutuhan informasi dan aksi dalam 

pemenuhannya. Bystrom & Jarvelin juga memberikan pemaparan bahwa dalam aksi 

penemuan/pemilihan informasi (Choice of Action) di sini, ada tiga tahapan, yakni : 

mengidentifikasi alternatif informasi yang dibutuhkan, membuat prioritas mana yang 

terpenting (meranking), dan akhirnya menentukan tindakan atau implementation. Hasil 

akhir dari penemuan ini adalah adanya evaluasi (evaluation) yang di antaranya adalah : 

apabila kebutuhan telah terpenuhi dan tugas dapat diselesaikan, namun apabila kebutuhan 

tidak dapat dipenuhi dan belum mendapatkan kepuasan, maka tugas tidak dapat 

diselesaikan sama sekali dan harus dirumuskan kembali. Dan yang terakhir, individu 

masih membutuhkan informasi lebih untuk memenuhi kebutuhan informasinya, seperti 

yang terlihat dalam gambar model berikut ini : 
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Kompleksitas Tugas 

Kompleksitas tugas adalah salah satu faktor paling penting yang sangat 

mempengaruhi pelaksanaan tugas. Hal ini pernah teramati dalam studi psikologi 

(misalnya, Locke, dkk., 1981; Wood, dkk., 1987), dalam studi organisasi (March & 

Simon, 1967; Van de Ven & Ferry, 1980), serta dalam studi pencarian informasi (Culnan, 

1983; Hart & Rice, 1991; Tiamiuy, 1992). Namun demikian, kompleksitas tugas adalah 

bersifat multidimensional (Campbell, 1988) dan dipahami dengan banyak cara berbeda. 

Bystrom & Jarvelin, (1995), dalam jurnalnya yang berjudul “Task Complexity 

Affects Information Seeking and Use”, mengkategorikan tugas ke dalam lima kategori, 

yang dimulai dari informasi yang pemrosesannya secara otomatis hingga pada tugas 

penentuan keputusan. Kategori ini didasarkan pada apriori determinability (kestrukturan) 

tugas yang terkait erat dengan kompleksitas tugas. 

 Kompleksitas (tingkat kesulitan) tugas dibagi dalam : 

1. Automatic Information Processing Tasks (Tugas dengan proses informasi yang 

otomatis), adalah tugas yang sempurna dapat ditentukan sehingga pada prinsipnya tugas 

ini dapat menjadi otomatis, meskipun bisa jadi tidak otomatis. 

2. Normal Information Processing Tasks (Tugas dengan proses informasi yang normal), 

adalah tugas yang nyaris sempurna dapat ditentukan, namun memerlukan pertimbangan 

arbitrasi berbasis kasus, misalnya cukupnya informasi yang dikumpulkan secara normal. 

Oleh karena itu, bagian dari proses dan informasi yang diperlukan adalah apriori yang 

dapat ditentukan.  

3. Normal Decision Tasks (Tugas Keputusan Normal), yaitu tugas yang masih cukup 

terstruktur tetapi pada arbitrasi berbasis kasus, ini  memiliki peranan besar.  

4. In Known, Genuine Decision Tasks (Tugas keputusan asli melalui pengetahuan), jenis 

dan struktur hasil tugas ini diketahui tapi prosedur permanen untuk melaksanakan tugas 

belum muncul. Sehingga prosesnya tak dapat ditentukan begitu pula dengan persyaratan 

informasinya.  

5. Genuine Decision Tasks (Tugas keputusan asli), yaitu tugas yang sama sekali tidak 

terstruktur, tak diharapkan. Sehingga tak satupun baik itu hasil, proses ataupun 

persyaratan informasinya dapat dikelompokkan secara langsung. Pertimbangan 

pertamanya adalah penyusunan tugas. Sebagai contoh, runtuhnya Uni Soviet dari sudut 

pandang pemerintahan negara lain. 

 

 

Kebutuhan Informasi 

 Menurut Krikelas (1983), kebutuhan informasi adalah pengakuan tentang adanya 

ketidakpastian dalam diri seseorang yang mendorong seseorang untuk mencari informasi. 

Adapun menurut Wersig, dikatakan bahwa kebutuhan serta proses pencarian informasi 

adalah tergantung pada tugas pekerja. Berjalannya tugas tergantung persyaratan informasi 

yang harus dipenuhi bila tugas ingin diselesaikan (Wersig, 1973). Ketika dihadapkan 

dengan tugas, pekerja dihadapkan pada suatu kebutuhan informasi yang mencerminkan 

interpretasinya terhadap persyaratan informasi, pengetahuan terdahulu dan 

kemampuannya untuk mengingatnya. Mungkin terdapat gap (kesenjangan) antara 

pengetahuan pekerja tentang tugas dan persyaratan yang dirasakan terhadap tugas 

(Belkin, dkk, 1982). Adanya gap ini mendesak munculnya kebutuhan informasi tersebut. 
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Menurut Bystrom, kategori jenis kebutuhan informasi dapat dikelompokkan 

sebagai berikut, (Bystrom, 1999) : 

a. Task Information (informasi tugas), jenis informasi ini meliputi aspek kasus yang 

spesifik pada tugas-tugas. Jenis informasi ini hanya terdiri dari jawaban atas 

kebutuhan informasi yang berkaitan dengan tugas tertentu. Informasi ini sering dalam 

bentuk faktual. 

b. Domain Information (informasi domain), terdiri dari aspek subjek umum dari 

tugas. Informasi ini memenuhi persyaratan informasi yang umum untuk beberapa 

tugas dari jenis yang sama. Terdiri dari fakta, konsep, hukum dan teori yang 

diketahui dalam domain permasalahan (Bystrom & Jarvelin, 1995). 

c. Task Solving Information (Informasi pemecahan tugas), meliputi metode 

mengatasi permasalahan tugas. Penyelesaian masalah informasi ini menerangkan 

bagaimana permasalahan harus dilihat dan dirumuskan, permasalahan dan domain 

informasi apakah yang perlu digunakan (dan bagaimana) dalam usaha menyelesaikan 

permasalahan. 

 

 

Sumber dan Saluran Informasi Perawat 

Menurut Murtonen (dalam Bystrom & Jarvelin, 1995), sumber informasi adalah 

pembawa informasi yang dipercaya dapat memberikan kepuasan dalam memenuhi 

kebutuhan informasi. Sumber informasi ini bisa diperoleh melalui teman seprofesi, atasan 

atau para ahli (experties) yang ahli dalam bidang tertentu (Rosyidah, 2011). 

Lebih lanjut dalam jurnal Bystrom & Jarvelin, dikatakan bahwa sumber informasi 

terbagi dalam tiga tipe, yaitu dirinya sendiri, orang lain dan sumber informasi yang bukan 

manusia (Brown dalam Bystrom & Jarvelin,1995). Sumber informasi interpersonal dapat 

berupa teman, ahli bidang tertentu, atau oranglain. Sedangkan sumber informasi 

impersonal dapat berupa buku, jurnal, internet, televisi, radio dan lain sebagainya 

(Ilfiyah, 2010).  

Adapun saluran informasi menurut Murtonen adalah suatu media penghubung 

yang memberikan petunjuk pada seseorang untuk dapat mengakses sumber informasi 

(Murtonen dalam Bystrom & Jarvelin, 1995). Informasi bisa diakses melalui banyak 

saluran, yaitu saluran yang berasal dari dalam tempat kerja, (misalnya : studi kasus pada 

pasien, database rumah sakit, web rumah sakit, perpustakaan rumah sakit) dan saluran 

dari luar tempat kerja (misalnya : internet, televisi, radio, toko buku dan diskusi dengan 

rekan sesama perawat di rumah sakit lain). Dari titik pandang pekerja, tak ada perbedaan 

mutlak antara saluran dan sumber. Sebuah saluran bisa berubah menjadi sumber dan 

begitu pula sebaliknya.  

 

 

 Metode dan Prosedur Penelitian 
 Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif tipe deskriptif, dengan responden 

berjumlah 82 perawat. Sampel yang diambil menggunakan purposive sampling dan instrumennya 

menggunakan kuisioner. Populasi dalam penelitian ini adalah perawat – perawat di Rumah 

Sakit Dr. Soetomo Surabaya bagian Irna Bedah dan Irna Medik. 
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Hasil Penelitian (Pembahasan) 

 

Kebutuhan Informasi 

Kategori jenis kebutuhan informasi dapat dikelompokkan menjadi informasi 

tugas, informasi domain dan informasi penyelesaian tugas (Bystrom, 1999), seperti yang 

terlihat pada tabel berikut ini : 

 

 

Tabel 1 : Jenis Kebutuhan Informasi 

 

  

 

Berdasarkan data pada tabel 1, tersebut diatas dapat diketahui untuk informasi 

tugas terdapat dua pertanyaan, yang pertama mengenai kebutuhan informasi yang faktual, 

misalnya seorang perawat dalam melakukan perawatan pada pasien terlebih dahulu harus 

mengetahui tentang penyakit pasien (riwayat penyakitnya). Dan yang kedua mengenai 

kebutuhan data-data yang mendasar mengenai tugas, Misalnya data-data / informasi 

mengenai perawatan pasien tentulah dibutuhkan oleh perawat sesuai dengan profesinya 

tersebut. Berdasarkan data-data pada tabel tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

perawat di rumah sakit tersebut pastilah sangat membutuhkan jenis kebutuhan informasi 

ini, dimana seorang perawat tidak dapat memulai pekerjaannya jika tidak mengetahui 

fakta-fakta yang aktual dan data-data mendasar yang berkaitan dengan tugasnya tersebut. 

N

o Pernyataan Informasi Tugas 

1 2 3 4 5 Total 

F % F % F % F % F % F % 

1 Dalam menyelesaikan tugas, saya 

membutuhkan fakta-fakta yang aktual. 
(misalnya tentang penyakit pasien / riwayat 

penyakitnya) 

62 75,6 20 24,4 0 0 0 0 0 0 82 100 

2 Saya membutuhkan informasi / data-data 

untuk menjawab tugas (misalnya,  dalam 

menangani penyakit / perawatan pada pasien) 

49 59,8 33 40,2 0 0 0 0 0 0 82 100 

N

o 
Pernyataan Informasi Domain 

1 2 3 4 5 Total 

F % F % F % F % F % F % 

1 Dalam menyelesaikan tugas, saya 

membutuhkan fakta-fakta yang aktual. 

(misalnya tentang penyakit pasien / riwayat 

penyakitnya) 

48 58,5 30 36,6 3 3,7 1 1,2 0 0 82 100 

2 Saya membutuhkan informasi / data-data 

untuk menjawab tugas (misalnya,  dalam 
menangani penyakit / perawatan pada pasien) 

42 51,2 38 46,3 2 2,4 0 0 0 0 82 100 

3 Saya membutuhkan landasan hukum dalam 

memberikan perawatan pada pasien 
43 52,4 35 42,7 3 3,7 1 1,2 0 0 82 100 

N

o 

Pernyataan Informasi Penyelesaian 

Tugas 

1 2 3 4 5 Total 

F % F % F % F % F % F % 

1 Saya memerlukan metode atau cara 

bagaimana menyelesaikan pekerjaan/tugas 

43 52,4 37 45,1 2 2,4 0 0 0 0 82 100 

2 Saya membutuhkan informasi dalam 

membuat strategi untuk mengatasi 
permasalahan dalam tugas, misalnya dalam 

mengatasi masalah pada perawatan pasien 

50 61,0 32 39,0 0 0 0 0 0 0 82 100 
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Selanjutnya mengenai kebutuhan informasi domain, dimana dalam informasi ini 

terdapat kebutuhan informasi mengenai teori-teori/konsep sebagai acuan dalam 

melaksanakan tugasnya, kebutuhan informasi berupa pengetahuan ilmiah sebagai bahan 

untuk memperkaya ilmu yang dimiliki dan informasi berupa landasan hukum karena 

sebagai perawat dalam bekerja harus sesuai dengan prosedurnya atau yang dikenal 

dengan SOP (Standard Operating Procedure). Berdasarkan data-data pada tabel diatas, 

maka dapat disimpulkan bahwa perawat di rumah sakit tersebut sangat membutuhkan 

jenis kebutuhan informasi ini, dimana mendapat prosentase paling banyak. 

Sedangkan untuk informasi penyelesaian tugas terdapat dua pertanyaan yang 

diajukan yaitu, pertama mengenai metode atau cara dalam penyelesaian tugas dan yang 

kedua mengenai informasi bagaimana membuat strategi dalam mengatasi permasalahan 

dalam tugas. Berdasarkan data-data pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

perawat di rumah sakit tersebut sangat membutuhkan jenis kebutuhan informasi ini, 

dimana menyatakan sangat setuju jika dalam mengatasi permasalahan dalam tugas 

menggunakan metode dan strategi-strategi yang diperlukan, misalnya saja metode dalam 

pemasangan infus dan alternatif-alternatif pilihan dalam pemecahan masalah dalam 

pelaksanaan tugas. 

 

Tahapan-Tahapan Dalam Aksi Penemuan / Pemilihan Informasi 

Terdapat tiga tahapan dalam aksi penemuan/pemilihan informasi yang dilakukan 

responden dalam memenuhi kebutuhan informasinya yang mendukung dalam 

pelaksanaan tugasnya, yaitu : mengidentifikasi alternatif informasi, membuat prioritas 

mana yang terpenting (merangking) dan yang terakhir menentukan tindakan 

(implementation). 

 

Tabel 2 : Tahapan-Tahapan Dalam Aksi Pemilihan Informasi 

N

o  Mengidentifikasi Alternatif Informasi 

1 2 3 4 5 Total 

F % F % F % F % F % F % 

1 Memilih informasi yang akurat 35 42,7 46 56,1 1 1,2 0 0 0 0 82 100 

2 Memilih informasi yang relevan 24 29,3 46 56,1 12 14,6 0 0 0 0 82 100 

3 Memilih informasi secara selektif 24 29,3 48 58,5 10 12,2 0 0 0 0 82 100 

4 Memilih informasi yang terkini / terbaru 

(up to date) 

35 42,7 44 53,7 3 3,7 0 0 0 0 82 100 

N

o 

Membuat Prioritas Kebutuhan 

(Merangking) 

1 2 3 4 5 Total 

F % F % F % F % F % F % 

1 Merawat pasien 35 42,7 46 56,1 1 1,2 0 0 0 0 82 100 

2 Mendapatkan informasi tentang 

kesehatan 

44 53,7 30 36,6 8 9,8 0 0 0 0 82 100 

3 Mengikuti seminar keperawatan 25 30,5 46 56,1 11 13,4 0 0 0 0 82 100 

4 Mengikuti pelatihan keperawatan sesuai 

spesifikasinya 

34 41,5 34 41,5 14 17,1 0 0 0 0 82 100 

N

o 

Menentukan Tindakan yang akan 

dipilih 

1 2 3 4 5 Total 

F % F % F % F % F % F % 

1 Mengidentifikasi alternatif  tindakan 

yang akan dipilih (merencanakan 

tindakan yang dipilih) 

29 35,4 43 52,4 10 12,2 0 0 0 0 82 100 

2 Menetapkan teknik dan prosedur 

keperawatan yang akan digunakan 

32 39,0 50 61,0 0 0 0 0 0 0 82 100 
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Berdasarkan data pada tabel 2 diatas, dapat diketahui bahwa dalam kegiatan 

mengidentifikasi alternatif pemilihan informasi, responden setuju memilih informasi 

yang akurat, relevan, memilih informasi dengan selektif dan memilih informasi yang 

terbaru (up to date). Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam melakukan 

penemuan informasi untuk pelaksanaan tugasnya, perawat memilih informasi yang up 

todate akurat dan  relevan yang dilakukan dan dipilih dengan selektif, mana informasi 

yang cocok untuk pasiennya.  

Untuk prioritas kebutuhan yang terpenting bagi perawat, responden setuju bahwa 

prioritas yang pertama dan utama adalah merawat pasien sesuai dengan profesinya 

tersebut dengan total responden memilih sebanyak 81 orang. Prioritas selanjutnya yaitu 

mendapatkan informasi tentang kesehatan dengan total responden memilih sebanyak 74 

orang, kemudian mengikuti seminar tentang keperawatan dengan total responden 

memilih sebanyak 71 orang dan yang terakhir mengikuti pelatihan keperawatan sesuai 

dengan spesifikasinya dengan total responden memilih sebanyak 68 orang.  

Sedangkan dalam menentukan tindakan dalam merawat pasien, responden setuju 

memilih mengidentifikasi alternatif tindakan (merencanakan tindakan yang dipilih). 

Perencanaan suatu tindakan keperawatan yang dilakukan oleh perawat bertujuan agar 

dalam melaksanakan tugas perawatan terhadap pasien dapat dilakukan secara efektif dan 

efisien sesuai kebutuhannya. Untuk tindakan yang kedua yaitu menetapkan teknik dan 

prosedur keperawatan yang akan digunakan. Kondisi ini dilakukan untuk menghindari 

resiko-resiko yang tidak diinginkan, oleh karenanya perlu adanya teknik dalam perawatan 

pasien agar sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada yang telah ditetapkan dalam SOP 

(Standard Operating Procedure) yang merupakan suatu panduan yang menjelaskan secara 

terperinci bagaimana suatu proses kegiatan dilaksanakan. 

 

Sumber Informasi dan Saluran Informasi Perawat 

Terdapat beragam sumber dan saluran informasi yang diakses perawat guna 

memenuhi kebutuhan akan informasinya. Adapun sumber-sumber informasi yang diakses 

tersebut dibagi menjadi dua, yaitu sumber informasi interpersonal dan sumber informasi 

impersonal. Begitu pula dengan saluran informasi, terbagi menjadi saluran informasi di 

dalam tempat kerja (internal) dan sumber informasi di luar tempat kerja (eksternal). 

Keseluruhan sumber-sumber maupun saluran informasi tersebut, akan disajikan data-

datanya kedalam tabel. 

 

Tabel 3 : Sumber Informasi Interpersonal  

 

 

 

No Sumber Informasi Interpersonal F % 

1 Dokter 12 14,6 

2 Perawat 2 2,4 

3 Studi kasus pada pasien 3 3,7 

4 Dokter dan perawat 24 29,3 

5 Dokter dan studi kasus pada pasien 7 8,5 

6 Perawat dan studi kasus pada pasien 2 2,4 

7 Dokter, perawat dan mantra 2 2,4 

8 Dokter, perawat dan studi kasus pada pasien 21 25,6 

9 Dokter, perawat, mantri dan studi kasus pada pasien 7 8,5 

10 Lain-lain (ahli gizi, fisioterapi) dokter dan perawat 1 1,2 

11 Lain-lain (ahli gizi, farmasi, fisioterapi, apoteker) 1 1,2 

 Total 82 100 
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Tabel 4 : Sumber Informasi Impersonal  
 

 

Sumber informasi interpersonal yang paling sering diakses yaitu sumber 

informasi yang berasal dari dokter dan perawat. Hal ini membuktikan bahwa responden 

lebih percaya menggunakan sumber informasi yang berasal dari dokter dan perawat 

untuk pemenuhan kebutuhan akan informasinya selain itu sumber informasi tersebut 

mudah ditemui setiap harinya. Sedangkan sumber informasi impersonal yang paling 

sering diakses berupa internet, televisi, radio, jurnal kedokteran dan buku. Hal ini 

membuktikan bahwa responden lebih banyak menggunakan semua sumber informasi 

untuk pemenuhan kebutuhan informasinya sehingga apabila mereka menemui masalah 

atau kendala dalam bekerja, bisa menggunakan sumber-sumber informasi tersebut. 

 

 

Tabel 5 : Saluran Informasi Internal  

 

No Sumber Informasi Impersonal F % 

1 Internet 8 9,8 

2 Televisi 1 1,2 

3 Buku 4 4,9 

4 Internet dan televise 3 3,7 

5 Internet dan jurnal kedokteran 6 7,3 

6 Internet dan buku 6 7,3 

7 Jurnal kedokteran dan buku 1 1,2 

8 Internet, televisi dan radio 2 2,4 

9 Internet, televisi dan jurnal kedokteran 4 4,9 

10 Internet, televisi dan buku 1 1,2 

11 Internet, jurnal kedokteran dan buku 9 11,0 

12 Televisi, radio dan buku  3 3,7 

13 Televisi, jurnal kedokteran dan buku 1 1,2 

14 Internet, televisi, radio dan buku 2 2,4 

15 Internet, televisi, jurnal kedokteran dan buku 10 12,2 

16 Internet, televisi, radio, jurnal kedokteran dan buku 19 23,2 

17 Lain-lain (makalah penelitian) dan internet 1 1,2 

18 Lain-lain (modul pelatihan) dan jurnal kedokteran 1 1,2 

 Total 82 100 

No Saluran Informasi Internal F % 

1 Studi kasus secara langsung pada pasien 34 41,5 

2 Database rumah sakit 5 6,1 

3 Web rumah sakit 4 4,9 

4 Perpustakaan rumah sakit 12 14,6 

5 Studi kasus secara langsung pada pasien dan database 

rumah sakit 

5 6,1 

6 Studi kasus secara langsung pada pasien dan 

perpustakaan rumah sakit 

12 14,6 

7 Database rumah sakit dan perpustakaan rumah sakit  5 6,1 

8 Web rumah sakit dan perpustakaan rumah sakit 1 1,2 

9 Studi kasus secara langsung pada pasien, database rumah 

sakit dan web rumah sakit 

1 1,2 

10 Studi kasus secara langsung pada pasien, database rumah 

sakit dan perpustakaan rumah sakit 

2 2,4 

11 Studi kasus secara langsung pada pasien, database rumah 1 1,2 
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Tabel 6 : Saluran Informasi Eksternal 
 

 

No Saluran Informasi Eksternal F % 

1 Internet 26 31,7 

2 Media massa 14 17,1 

3 Toko buku 1 1,2 

4 Rekan sesama perawat di instansi lain 9 11,0 

5 Internet dan media massa 2 2,4 

6 Internet dan rekan sesama perawat di instansi lain 16 19,5 

7 Media massa dan rekan sesama perawat di instansi lain 2 2,4 

8 Internet, media massa dan toko buku 4 4,9 

9 Internet, media massa, rekan sesama perawat di instansi 

lain  

4 4,9 

10 Internet, media massa, took buku dan rekan sesame 

perawat di instansi lain 

4 4,9 

 Total 82 100 

 

Saluran informasi internal yang paling sering dimanfaatkan oleh perawat berupa 

studi kasus secara langsung pada pasien. Hal ini dikarenakan saluran informasi tersebut 

lebih mudah diakses dan ditemui sehingga responden banyak memanfaatkan. Sedangkan 

saluran informasi eksternal yang paling sering dimanfaatkan oleh perawat yaitu berupa 

internet. Saluran informasi tersebut dipilih karena lebih mudah untuk diakses, tidak 

terbatas waktu, bisa kapan saja dan dimana saja informasi itu dibutuhkan. 

 

 

 

Kesimpulan 

 

1. Jenis kebutuhan informasi dari para perawat bagian Irna Bedah dan Irna Medik cukup 

beragam, yang mencakup informasi tugas, dimana informasi ini berupa fakta-fakta 

faktual yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan menjawab tugas berdasarkan 

data-data yang ada. Adapun untuk informasi domain yaitu informasi mengenai teori-

teori/konsep, informasi berupa pengetahuan ilmiah yang berguna sebagai pedoman untuk 

memberikan perawatan yang holistik pada pasien dan informasi berupa landasan hukum 

seperti adanya SOP (Standard Operating Procedure) dan Undang-Undang Kesehatan 

dalam melaksanakan tugas. Sedangkan informasi penyelesaian tugas dibutuhkan untuk 

menerangkan bagaimana permasalahan harus dilihat dan dirumuskan dan bagaimana 

dalam usaha menyelesaikan permasalahan, misalnya membuat metode dalam 

menyelesaikan tugas dan membuat strategi dalam mengatasi permasalahan dalam tugas. 

2. Terdapat tiga tahapan dalam aksi penemuan/pemilihan informasi yang dilakukan oleh 

perawat dalam memenuhi kebutuhan informasinya yang mendukung dalam pelaksanaan 

tugasnya, yaitu : mengidentifikasi alternatif informasi, berupa memilih informasi yang 

akurat, relevan, memilih dengan selektif dan memilih informasi yang up todate. Aksi 

selanjutnya yaitu membuat prioritas mana yang terpenting (merangking), yang pertama 

sakit, web rumah sakit dan perpustakaan rumah sakit 

 Total 82 100 
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adalah merawat pasien, mendapatkan informasi tentang kesehatan, mengikuti seminar 

keperawatan dan mengikuti pelatihan sesuai dengan spesifikasinya,. Dan aksi yang 

terakhir yaitu menentukan tindakan (implementation), seperti mengidentifikasi alternatif 

tindakan yang akan dipilih dan yang kedua yaitu menetapkan teknik dan prosedur 

keperawatan yang akan digunakan 

3. Sumber informasi interpersonal yang paling sering diakses yaitu berupa dokter dan perawat, 

sumber informasi impersonal seperti internet, televisi, radio, jurnal kedokteran dan buku. Saluran 

informasi yang paling sering dimanfaatkan berupa studi kasus secara langsung pada pasien 

(internal) dan internet (eksternal).  
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