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ABSTRACT 

 

 Technology and information development has implications for change information 

seeking behavior society. The development of information and technology it gave birth to a 

new pattern of behavior in the utilization of information seeking and information technology 

to seeking information. That led to the students of Airlangga University Library users should 

find relevant and accurate information in the center of the explosion by utilizing information 

and information technology. 

 The purpose of this study to describe the use and behavior patterns of information 

seeking scientific journals among students airlangga university library users. This study used 

a descriptive quantitative approach. This study uses a sampling technique that is non-random 

sampling purposive sampling. This study uses primary data collection techniques obtained 

statistical data on the answers of respondents using the method provides a list of questions or 

questionnaires to respondents; secondary data; observation; as well as literature. 

 In general there are two things that will be analyzed in this study. In connection with 

the use and behavior patterns seeking scientific journal information among users of Airlangga 

University Library. Based on the analysis of data among users of Airlangga University 

Library also has information needs to be met through the use of the source, channel and 

media information. The use of scientific journals in the Airlangga University Library users 

mostly in the form of electronic journals using the internet information channels. Behavioral 

science journal information seeking among students Airlangga University Library users 

through the stages starting, chaining, browsing, monitoring, Accessing, differentiating, 

extracting, verifying, networking, and information manging though skip certain stages and by 

the way, the media, or activity different. Pattern seeking scientific journal information among 

Airlangga University Library users have a tendency to be done through electronic media 

types based information/internet as well as smaller print-based, so there are differences in the 

way, the media and the activity in conducting seeking phase information of scientific 

journals. 
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PENDAHULUAN 

Perilaku penemuan informasi di era seperti sekarang ini mengalami perubahan seiring 

perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat. Perubahan pola perilaku 

penemuan informasi sebagai implikasi perkembangan teknologi dan informasi ini tampak 

jelas dari bergeserya preferensi masyarakat pada pemanfaatan teknologi dan informasi untuk 

menemuan informasi. Pola perilaku penemuan informasi ini ditandai dengan penggunaan 

teknologi dan informasi yang semakin meningkat di masyarakat. Di era seperti sekarang ini 

pola perilaku penemuan informasi masyarakat menyesuaikan perkembangan teknologi dan 

informasi. Semakin berkembangnya teknologi dan informasi sangat memungkinkan 

masyarakat dapat melakukan penemuan informasi dengan memperoleh data atau mengakses 

sumber-sumber  atau saluran-saluran informasi melalui media elektronik sebagai dampak 

positif perkembangan teknologi dan informasi di era revolusi informasi seperti sekarang ini. 

Lahirnya masyarakat informasi sebagai dampak perkembangan teknologi dan 

informasi ini diikuti adanya ledakan (over load) informasi yang ditandai dengan kuantitas 

informasi yang semakin banyak serta beragam dalam hitungan setiap detiknya. Ledakan 

informasi ini juga tidak terlepas dari perkembangan teknologi dan informasi yang mampu 

menjamah setiap sumber-sumber serta saluran-saluran informasi. Hal tersebut berujung pada 

perubahan perilaku penemuan informasi masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan 

informasinya. Demikian halnya para kalangan mahasiswa pengguna Perpustakaan 

Universitas Airlangga harus bekerja keras menemukan informasi yang relevan serta akurat di 

tengah terpaan ledakan informasi yang mana jumlah informasi membeludak namun demikian 

validitas informasi masih dipertanyakan. 

Berkaitan dengan hal tersebut, jurnal ilmiah merupakan salah satu sumber atau 

saluran informasi ilmiah yang harapannya menjawab permasalahan tersebut. Perkembangan 

teknologi dan informasi memunculkan ledakan informasi ini berimplikasi pada espektasi para 

mahasiswa pengguna jurnal ilmiah terhadap peningkatan aksesibilitas sumber atau saluran 

jurnal ilmiah. Para mahasiswa pengguna jurnal ilmiah akan meningkatkan aksesibilitas 

terhadap jurnal ilmiah yang mana salah satunya peranan itu menjadi peran dan fungsi 

perpustakaan sebagai institsi pengelola informasi ilmiah. Jurnal ilmiah sejak kelahirannya, 

memang menjadi fokus dari kegiatan ilmiah dan menjadi koleksi perpustakan perguruan 

tinggi. Jurnal ilmiah pada dasarnya adalah institusi yang sudah mapan dalam bidang ilmu 

pengetahuan yang mengelola informasi ilmiah. Fungsi utama jurnal ilmiah  ini yaitu  

mendaftar, menyebarkan, memeriksakan ke sesama rekan ilmuan (peer preview)  dan 

melestarikan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, artikel yang sudah melalui proses peer 

preview memegang peranan penting dalam komunikasi ilmiah (Pendit, 2008) 

Kondisi tersebut mengharuskan Perpustakaan Universitas Airlangga Surabaya sebagai 

salah satu institusi pengelola informasi ilmiah mempunyai peran besar dalam memfaslitasi 

sumber-sumber atau saluran-saluran informasi ilmiah dalam menunjang penyelenggaraan 

pendidikan di perguruan tinggi di Universitas Airlangga Surabaya, misalnya layanan jurnal 

ilmiah yang dapat diakses para pengguna jurnal ilmiah untuk memenuhi kebutuhan 

informasinya. Hal ini menuntut kecenderungan Perpustakaan Universitas Airlangga untuk 

lebih mengarah pada sikap aktif menyediakan informasi mengenai yang diminta oleh 

pemakai; seberapa cepat penyediaan informasi; dalam bentuk apa; serta sumber apa saja yang 

dapat dirujuk oleh pemakai di era akses terbuka sebagai imbas perkembangan teknologi dan 

informasi. Perpustakan Universitas Airlangga sebagai institusi pengelola informasi 

seyogyanya segera merespon dengan pemikiran dan analisa tersendiri menyangkut eksistensi 

perpustakaan dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi. 



Selanjutnya bagaimana kemudian Perpustakaan Universitas Airlangga Surabaya 

dipandang perlu merevitalisasi sistem layanan jurnal ilmiah menghadapi ekpektasi 

mahasiswa akan lahirnya era akses terbuka dalam kaitannya dengan aksesibilitas informasi 

jurnal ilmiah perpustakaan sebagai institusi pengelola informasi ilmiah. Perpustakaan harus 

segera merevitalisasi pengelolaan serta aksesibilitas jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah menjadi 

sebuah aset institusi meningkatkan eksistensi perpustakaan sebagai pengelola informasi, 

sekaligus sebagai solusi sumber atau saluran informasi ilmiah bagi pengguna jurnal ilmiah 

menemukan informasi ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan dengan validasi 

kesahihannya untuk sedikit terlepas dari dampak perkembangan teknologi dan informasi yang 

diikuti dengan ledakan informasi yang melahirkan informasi dalam jumlah yang besar 

sementara validitasnya belum tentu kesahihannya. Permasalahan tersebut yang 

melatarbelakangi peneliti ingin meneliti perilaku penemuan informasi jurnal ilmiah di 

kalangan mahasiswa pengguna Perpustakaan Universitas Airlangga yang harapannya mampu 

memberikan rekomendasi praktis ataupun akademis serta memperkaya kajian Ilmu Informasi 

dan Perpustakaan, khusunya dalam bidang perilaku penemuan informasi jurnal ilmiah di 

kalangan mahasiswa pengguna perpustakaan perguruan tinggi. 

Kerangka Teori 

Penelitian ini menggunakan teori penggunaan (uses) isi media untuk mendapatkan 

pemenuhan (gratification) merupakan salah satu teori yang sering digunakan dalam studi 

komunikasi. Teori ini mengemukakan bahwa seseorang audience memiliki kebutuhan 

kompleks yang perlu dipenuhi melalui penggunaan media (Bungin: 2006). Motivasi 

seseorang menggunakan media jurnal ilmiah dapat dilihat dari teori Uses and Gratification. 

Pendekatan uses and gratification merupakan salah satu landasan yang dirasa tepat untuk 

meneliti tentang motif para pengguna media jurnal ilmiah. Dikarenakan asumsi dari teori 

tersebut adalah pengguna yang secara aktif memilih media yang digunakan dan yang kedua 

media yang digunakannya dapat memberikan pemenuhan terhadap tujuan yang ingin dicapai, 

dan jika kedua asumsi tersebut terpenuhi maka sudah tentu pendekatan Uses and Gratification 

tepat untuk digunakan. 

Dasar pemikiran teoritis penelitian ini adalah penelitian perilaku penemuan informasi 

Lokman I. Meho dan Helen R. Tibbo (2003) merevisi penelitian David Ellis (1987, 1989). 

Model perilaku penemuan informasi masyarakat di era ICT (information and communication 

technology) berbeda dari era sebelumnya. Keberadaan internet sebagai tulang punggung ICT 

berperan besar dalam mengubah wajah perilaku penemuan informasi dewasa ini. Tahap-tahap 

pada perilaku penemuan informasi Ellis pun telah didukung oleh kapabilitas yang dimiliki 

oleh browser internet. Misalnya, seseorang memulai penjelajahan (surfing) dari satu situs 

yang disukainya (starting); kemudian diikuti dengan link menuju sumber informasi yang 

terkait (chaining); mengamati situs sumber yang dipilih (browsing); menandai sumber yang 

berguna untuk kepentingan di masa mendatang (differentiating); mengirim email ke alamat 

email yang tersedia untuk terus dapat mengikuti perkembangan atau informasi terbaru 

(monitoring); dan mencari sumber atau situs yang memuat semua informasi tentang topik-

topik tertentu (extracting) (Choo, Detlor, dan Turnbull, 2000). Pada tahun 2001, model Ellis 

ini diuji kembali Lokman I. Meho dan Helen R. Tibbo (2003). Mereka meneliti perilaku 

informasi kalangan ilmuwan sosial yang sedang meneliti masalah stateless nation (wilayah-

wilayah dunia yang sedang mengalami konflik vertikal dengan pemerintahan pusatnya, 

misalnya suku Tamil di Srilanka, warga Aceh di Indonesia –sebelum perjanjian perdamaian 

Helsinki, dan masyarakat Chechen di Rusia). 



Dari riset ini Meho berhasil menemukan sejumlah tahapan baru dalam kegiatan 

penemuan informasi, yaitu: accessing, networking, dan information managing. Kegiatan 

accessing ditandai dengan upaya untuk mengakses sumber informasi yang telah mereka 

identifikasi dan temukan. Networking dicirikan dengan aktivitas berkomunikasi dan menjaga 

hubungan dekat dengan orang lain, seperti teman, kolega, ilmuwan yang bekerja dalam topik 

yang sama, pejabat pemerintah, dan penjual buku. Sedangkan information managing adalah 

kegiatan menyimpan, mengarsip, dan mengorganisasi informasi yang berhasil dikumpulkan 

dan membantu memfasilitasi penelitian mereka. 

Penelitian ini dilakukan di kalangan ilmu sosial seluruh dunia, dengan mengambil 

kuesioner yang disebarkan melalui email. Pada penelitian ini dihasilkan pola perilaku 

informasi yang memperbarui model perilaku penemuan informasi Ellis. Pada pola perilaku 

penemuan informasi yang dihasilkan Tibbo (2003) ini di temukan beberapa butir baru yang 

merupakan pola perilaku yang dilakukan oleh seseorang dalam mencari informasi. Butir-butir 

baru yang dihasilkan tersebut adalah sebagai berikut; starting merupakan aktifitas yang 

merupakan pencarian awal untuk informasi agar dapat memperoleh ulasan literatur sekaligus 

koleksi mater data primer dan sekunder; chaining secara utama dilakukan dengan 

menindaklanjuti referensi yang kerap diperoleh melalui bacaan dan kontak personal; 

melakukan browsing terhadap sumber primer dan sekunder tampak menjadi aktifitas 

pencarian informasi terpenting dimana semua responden studi terlibat didalamnya saat 

penelitian. Dua jenis browsing utama adalah (1) pemindaian terhadap isu-isu jurnal yang baru 

diterbitkan serta daftar isi dari buku yang relevan, dan (2) browsing katalog online, indeks 

dan abstrak, sumber web, dan referensi materi yang ditemukan dan/atau baca; Monitoring 

ditandai dengan aktifitas yang melibatkan terpeliharanya perkembangan penelitian/informasi 

yang dicari melalui interaksi dengan sumber-sumber khusus. Baik saluran informasi formal 

dan informal digunakan agar tetap up to date, yang pertama dengan alat listserv, jurnal, 

proses konferensi, artikel suratkabar, tinjauan buku, iklan dan katalog penerbit, serta sumber 

Web, yang terakhir (yakni saluran informal) dengan memanfaatkan pertukaran pribadi 

bersama rekan, teman, dan mahasiswa – melalui surat, e-mail, bertemu langsung; Starting, 

chaining, browsing, monitoring, extracting, dan networking, semuanya adalah aktifitas 

pencarian informasi yang mendasar. Namun, agar proses pencarian informasi tetap terus 

berlangsung, para peneliti perlu memperoleh atau dapat mengakses materi atau sumber 

informasi yang mereka ketahui dan tempatkan; differentiating disini ditandai melalui aktifitas 

yang dilakukan ketika sumber-sumber informasi dievaluasi atau dinilai berdasarkan sifat, 

kualitas, kepentingan relatif, serta kegunaan sebagai suatu cara untuk menyaring jumlah dan 

sifat informasi yang diperoleh; extracting meliputi aktifitas yang terkait dengan sumber 

khusus dan secara selektif mengidentifikasi materi yang relevan dari sumber tersebut; 

verifikasi ditandai dengan aktifitas yang berkaitan dengan pemeriksaan terhadap keakuratan 

informasi yang dicari; Networking ditandai dengan aktifitas yang berhubungan dengan 

komunikasi dan terpeliharanya hubungan yang erat bersama pihak lain seperti teman, rekan, 

dan intelektual yang bekerja pada topik yang sama, anggota dari organisasi etnis, pegawai 

pemerintah dan penjual buku; dan Information Managing peserta dalam studi ini berulangkali 

membicarakan tentang kebutuhan dan pentingnya membuat filing, arsip dan mengatur 

informasi yang mereka kumpulkan atau gunakan demi mempermudah penelitian mereka.  

Temuan Meho ini, selain menyempurnakan model Ellis, juga memperkaya kajian 

mutakhir mengenai perilaku penemuan informasi di kalangan ilmuwan sosial. Sebagaimana 

yang telah diketahui, riset Ellis dilakukan sebelum teknologi ICT mengalami perkembangan 

signifikan seperti satu dasawarsa terakhir. 



METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif hal ini dikarenakan 

penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana perilaku penemuan informasi 

pengguna jurnal ilmiah Perpustakaan Universitas Airlangga Surabaya. Lokasi penelitian ini 

di Perpustakaan Universitas Airlangga.  Populasi penelitian ini adalah seluruh kalangan 

mahasiswa pengguna Perpustakaan Universitas Airlangga yang memenuhi kriteria tujuan 

penelitian. Penelitian ini mengunakan teknik pengambilan sampel non random sampling 

yaitu purposif sampling, hal ini dikarenakan tidak adanya data populasi tetap sehingga tidak 

didapatkan kerangka sampel, serta teknik pengambilan sampel ini dimaksudkan untuk 

mendapatkan sampel yang representatif memenuhi kriteria tujuan penelitian, yaitu kalangan 

mahasiswa pengguna Perpustakaan Universitas Airlangga yang memenuhi kriteria tujuan 

penelitian. Jumlah sampel penelitian ini sebanyak 100 responden. 

Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data primer diperoleh data-data 

statistik hasil jawaban responden dengan menggunakan metode memberikan daftar 

pertanyaan atau kuesioner kepada responden; data skunder diperoleh melalui data-data yang 

telah diolah badan pusat statistik atau institusi terkait untuk memberikan justifikasi latar 

belakang permasalahan penelitian dan gambaran umum  penelitian; observasi diperoleh 

melalui pengamatan di lapangan ketika responden memberikan jawaban daftar pertanyaan 

penelitian; serta studi pustaka untuk melengkapi dan memperkaya perbendaharaan untuk 

kepentingan penelitian. 

ANALISIS 

 Kalangan mahasiswa pengguna Perpustakaan Universitas Airlangga memiliki 

kecenderungan menggunakan jurnal ilmiah dengan motif untuk memenuhi kebutuhannya 

ketika melakukan penemuan informasi jurnal ilmiah guna memenuhi kebutuhan tersebut. 

Tabel 1 Semester Dengan Motif Responden Menggunakan Jurnal 

Semester 

Motif Responden Menggunakan Jurnal 

Total 
Tugas Kuliah Tugas Akhir Penelitian 

Bahan 

Bacaan 

f % f % f % f % f % 

5 6 66.7% 2 22.2% 0 0% 1 11.1% 9 100% 

7 54 63.5% 25 29.4% 3 3.5% 3 3.5% 85 100% 

9 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4 100% 

11 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2 100% 

Total 64 64% 29 29% 3 3% 4 4% 100 100% 

Sumber : Data Primer Yang Telah Diolah 

 Berdasarkan Tabel 1 dapat dianalisa bahwa hampir seluruh responden dari berbagai 

semester memiliki motif menggunakan jurnal ilmiah untuk mengerjakan tugas kuliah dan 

tugas akhir, yaitu motif untuk tugas kuliah sebanyak 64 responden responden dengan 

persentase sebesar 64% dan motif untuk tugas akhir sebanyak 29 responden dengan 

persentase sebesar 29%. Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa 

sebagian besar kalangan mahasiswa penggguna jurnal ilmiah Perpustakaan Universitas 

Airlangga menggunakan jurnal ilmiah dengan motif untuk memenuhi kebutuhannya ketika 

melakukan penemuan informasi jurnal ilmiah guna memenuhi kebutuhan tersebut. 



Hal ini sesuai dengan teori Uses and Gratification, bahwa penggunaan (uses) isi 

media untuk mendapatkan pemenuhan (gratification), seseorang audience memiliki 

kebutuhan kompleks yang perlu dipenuhi melalui penggunaan media (Bungin: 2006). 

Kalangan mahasiswa pengguna jurnal ilmiah Perpustakaan Universitas Airlangga secara aktif 

menggunakan jurnal ilmiah dengan motif untuk dapat memberikan pemenuhan terhadap 

tujuan yang ingin dicapai yaitu mendapatkan informasi jurnal ilmiah sesuai dengan motif 

tertentu ini sesuai dengan pendekatan uses and gratification tentang motif para mahasiswa 

pengguna jurnal ilmiah menggunakan jurnal ilmiah. 

Berdasarkan analisa temuan data penggunaan jurnal ilmiah di kalangan mahasiswa 

pengguna Perpustakaan Universitas Airlangga dapat dikatakan bahwa sesuai teori 

penggunaan (uses) isi media untuk mendapatkan pemenuhan (gratification) demikian halnya 

penggunaan jurnal ilmiah di kalangan mahasiswa pengguna Perpustakaan Universitas 

Airlangga, kalangan mahasiswa pengguna Perpustakaan Universitas Airlangga juga memiliki 

kebutuhan informasi yang perlu dipenuhi melalui penggunaan sumber, saluran serta media 

informasi. Teori ini mengemukakan bahwa seseorang audience memiliki kebutuhan 

kompleks yang perlu dipenuhi melalui penggunaan media (Bungin: 2006). 

 Pola perilaku penemuan informasi di kalangan mahasiswa pengguna perpustakaan 

Universitas Airlangga 

Tabel 2 Starting Dengan Jenis Sumber Informasi Starting 

Starting 

Jenis Sumber Informasi Starting 
Total 

Berbasis Elektronik/Internet Berbasis Cetak/Manual 

F % f % f % 

Ya 95 96% 4 4% 99 100% 

Total 95 96% 4 4% 99 100% 

Sumber: Data Primer Yang Telah Diolah 

 Berdasarkan Tabel 2 dapat dianalisa bahwa sebagian besar responden melakukan 

starting dengan menggunakan jenis sumber informasi berbasis elektronik/internet yaitu 

sebanyak 95 responden dengan persentase sebesar 96% dan sebagian kecil menggunakan 

jenis sumber informasi berbasis cetak/manual sebanyak 4 responden dengan persentase 

sebesar 4% . Hal tersebut menunjukkan bahwa kalangan mahasiswa pengguna Perpustakaan 

Universitas Airlangga lebih cenderung menggunakan jenis sumber nformasi berbasis 

elektronik/internet dibandingkan jenis sumber informasi berbasis cetak/manual ketika 

melakukan tahap pencarian awal penemuan informasi jurnal ilmiah. 

Tabel 3 Jenis Sumber Informasi Starting Dengan Cara Starting Berbasis Elektronik / Internet 

Jenis Sumber Informasi Starting 

Cara Starting Berbasis Elektronik / 

Internet 
Total 

Melalui Katalog 

Online Perpustakaan 

Melalui Search 

Engine Internet 

F % f % f % 

Berbasis Elektronik/Internet 8 8.4% 87 91.6% 95 100% 

Total 8 8.4% 87 91.6% 95 100% 

Sumber: Data Primer Yang Telah Diolah 



 Berdasarkan Tabel 3 dapat dianalisa bahwa sebagian besar responden melakukan 

starting berbasis elektronik/internet dengan cara melalui search engine internet yaitu 

sebanyak 87 responden dengan persentase sebesar 91.6% dan sebagian kecil dengan cara 

melalui katalog online perpustakaan sebanyak 8 responden dengan persentase sebesar 8.4%. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa kalangan mahasiswa pengguna Perpustakaan Universitas 

Airlangga lebih cenderung melakukan starting berbasis elektronik/internet dengan cara 

melalui search engine internet ketika melakukan tahap awal pencarian informasi (starting) 

dalam upaya menemukan informasi jurnal ilmiah. 

Tabel 4 Jenis Sumber Informasi Starting Dengan Cara Starting Berbasis Cetak / Manual 

Jenis Sumber Informasi Starting 

 

Cara Starting Berbasis Cetak / 

Manual 
Total 

Melihat Daftar 

Pustaka 

Bertanya 

Kepada Dosen 

f % F % f % 

Berbasis Cetak / Manual 2 50% 2 50% 4 100% 

Total 2 50% 2 50% 4 100% 

Sumber : Data Primer Yang Telah Diolah 

 Berdasarkan Tabel 4 dapat dianalisa bahwa secara berimbang responden melakukan 

starting berbasis cetak dengan cara melihat daftar pustaka yaitu sebanyak 2 responden 

dengan persentase sebesar 50% dan dengan cara bertanya kepada dosen sebanyak 22 

responden dengan persentase sebesar 50%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kalangan 

mahasiswa pengguna Perpustakaan Universitas Airlangga mengggunakan cara melihat daftar 

pustakadan bertanya kepada dosen ketika melakukan tahap awal pencarian informasi berbasis 

cetak/manual (starting) dalam upaya menemukan informasi jurnal ilmiah. 

Tabel 5 Chaining Dengan Jenis Media Informasi Chaining 

Chaining Jenis Media Informasi Chaining Total 

Berbasis Elektronik 

/ Internet 

Berbasis Cetak / 

Manual 

F % F % f % 

Ya 89 91.8% 8 8.2% 97 100% 

Total 89 91.8% 8 8.2% 97 100% 

Sumber : Data Primer Yang Telah Diolah 

 Berdasarkan Tabel 5 dapat dianalisa bahwa sebagian besar responden melakukan 

chaining dengan menggunakan jenis sumber informasi berbasis elektronik/internet yaitu 

sebanyak 89 responden dengan persentase sebesar 91.8% dan sebagian kecil menggunakan 

jenis sumber informasi berbasis cetak/manual sebanyak 8 responden dengan persentase 

sebesar 8.2%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kalangan mahasiswa pengguna 

Perpustakaan Universitas Airlangga lebih cenderung menggunakan jenis sumber nformasi 

berbasis elektronik/internet dibandingkan jenis sumber informasi berbasis cetak/manual 

ketika melakukan tahap menindaklanjuti informasi awal dalam upaya menemukan informasi 

jurnal ilmiah. 

 



Tabel 6 Jenis Media Informasi Chaining Dengan Cara Chaining Berbasis Elektronik/Internet 

Jenis Media Informasi 

Chaining 

Cara Chaining Berbasis Elektronik/Internet 

Total Melalui Katalog 

Online Perpustakaan 

Melalui Search Engine 

Internet 

f % f % f % 

Berbasis Elektronik / 

Internet 
4 4.5% 85 95.5% 89 100% 

Total 4 4.5% 85 95.5% 89 100% 

Sumber : Data Primer Yang Telah Diolah 

 Berdasarkan Tabel 6 dapat dianalisa bahwa sebagian besar responden melakukan 

chaining berbasis elektronik/internet dengan cara melalui search engine internet yaitu 

sebanyak 85 responden dengan persentase sebesar 95.5% dan sebagian kecil dengan cara 

katalog online perpustakaan sebanyak 4 responden dengan persentase sebesar 4.5%. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa kalangan mahasiswa pengguna Perpustakaan Universitas 

Airlangga lebih cenderung membaca abstrak dan judul jurnal ketika melakukan melakukan 

chaining berbasis elektronik/internet dengan cara melalui search engine internet dalam upaya 

menemukan informasi jurnal ilmiah. 

Tabel 7 Jenis Media Informasi Chaining Dengan Cara Chaining Berbasis Cetak/Manual 

Jenis Media Informasi Chaining Cara Chaining Berbasis Cetak/Manual Total 

Datang Ke Perpustakaan 

F % f % 

Cetak/Manual 8 100% 8 100% 

Total 8 100% 8 100 % 

Sumber : Data Primer Yang Telah Diolah 

 Berdasarkan Tabel 7 dapat dianalisa bahwa seluruh responden yang melakukan 

chaining berbasis cetak/manual dengan cara datang ke perpustakaan yaitu sebanyak 8 

responden dengan persentase sebesar 100%.  Hal tersebut menunjukkan bahwa kalangan 

mahasiswa pengguna Perpustakaan Universitas Airlangga yang melakukan chaining berbasis 

cetak/manual lebih cenderung dengan cara datang ke perpustakaan dalam upaya menemukan 

informasi jurnal ilmiah. 

Tabel 8 Browsing Dengan Cara Browsing 

Browsing Cara Browsing Total 

Membaca Judul Membaca Abstrak Membaca Penulis Membaca Keyword 

f % F % f % f % f % 

Ya 34 34% 58 58% 2 2% 6 6% 100 100% 

Total 34 34% 58 58% 2 2 % 6 6% 100 100% 

Sumber : Data Primer Yang Telah Diolah 

 Berdasarkan Tabel 8 dapat dianalisa bahwa sebagian besar responden melakukan 

browsing dengan cara membaca abstrak yaitu sebanyak 58 responden dengan persentase 

sebesar 58% dan membaca judul sebanyak 34 responden dengan persentase sebesar 34%. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa kalangan mahasiswa pengguna Perpustakaan Universitas 



Airlangga lebih cenderung membaca abstrak dan judul jurnal ketika melakukan tahap 

mencari informasi (browsing) dalam upaya menemukan informasi jurnal ilmiah. 

Tabel 9 Cara Browsing Dengan Alat Browsing 

Cara 

Browsing 

Alat Browsing 
Total 

Judul Abstrak Penulis Subjek Keyword 

f % f % f % f % f % f % 

Membaca 

Judul 
28 82.4% 3 8.8% 0 0% 1 2.9% 2 5.9% 34 

100

% 

Membaca 

Abstrak 
2 3.4% 24 41.4% 0 0% 4 6.9% 28 48.3% 58 

100

% 

Membaca 

Penulis 
0 0% 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2 

100

% 

Membaca 

Keyword 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 6 100% 6 

100

% 

Total 30 30% 27 27% 1 1% 5 5% 37 37% 100 
100

% 

Sumber : Data Primer Yang Telah Diolah 

 Berdasarkan Tabel 9 dapat dianalisa bahwa sebagian besar responden melakukan 

browsing menggunakan alat berupa keyword, judul dan abstrak yaitu masing-masing secara 

berurutan sebanyak 37, 30, dan 27 responden dengan persentase masing-masing secara 

berurutan sebesar 37%, 30%, dan 27%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kalangan 

mahasiswa pengguna Perpustakaan Universitas Airlangga lebih cenderung melakukan 

browsing menggunakan alat berupa keyword, judul dan abstrak dalam upaya menemukan 

informasi jurnal ilmiah. 

Tabel 10 Monitoring Dengan Jenis Media Informasi Monitoring 

Monitoring Jenis Media Informasi Monitoring Total 

Berbasis Elektronik / 

Internet 

Berbasis 

Cetak/Manual 

F % f % f % 

Ya 46 88.5% 6 11.5% 52 100% 

Total 46 88.5% 6 11.5% 52 100% 

Data Primer Yang Telah Diolah 

 Berdasarkan Tabel 10 dapat dianalisa bahwa sebagian besar responden melakukan 

monitoring dengan menggunakan jenis sumber informasi berbasis elektronik/internet yaitu 

sebanyak 46 responden dengan persentase sebesar 88.5% dan sebagian kecil menggunakan 

jenis sumber informasi berbasis cetak/manual sebanyak 6responden dengan persentase 

sebesar 11.5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kalangan mahasiswa pengguna 

Perpustakaan Universitas Airlangga lebih cenderung melakukan monitoring dengan 

menggunakan jenis sumber informasi berbasis elektronik/internet dibandingkan jenis sumber 

informasi berbasis cetak/manual dalam upaya menemukan informasi jurnal ilmiah. 

 



Tabel 11 Jenis Media Informasi Monitoring Dengan Cara Monitoring Berbasis Internet 

Elektronik 

Jenis Media Informasi 

Monitoring 

Cara Monitoring Berbasis Internet Elektronik/ Total 

Melalui Search 

Engine Internet 

Membaca E-

Journal 

Mengikuti 

Komunitas Online 

f % f % f % f % 

Berbasis 

Elektronik/Internet 

7 15.2% 37 80.4% 2 4.3% 46 100% 

Total 7 15.2% 37 80.4% 2 4.3% 46 100% 

Sumber : Data Primer Yang Telah Diolah 

 Berdasarkan Tabel 11 dapat dianalisa bahwa sebagian besar responden melakukan 

monitoring berbasis elektronik/internet dengan cara membaca E-Journal yaitu sebanyak 37 

responden dengan persentase sebesar 80.4% dan sebagian kecil dengan cara melalui search 

engine internet dan mengikuti komunitas online masing-masing sebanyak 7 dan 2 responden 

dengan persentase masing-masing sebesar 15.2% dan 4.3%%. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa kalangan mahasiswa pengguna Perpustakaan Universitas Airlangga lebih cenderung 

melakukan monitoring berbasis elektronik/internet dengan cara membaca E-Journal dalam 

upaya menemukan informasi jurnal ilmiah. 

Tabel 12 Jenis Media Informasi Monitoring Dengan Cara monitoring Berbasis Cetak / 

Manual 

Jenis Media 

Informasi 

Monitoring 

Cara monitoring Berbasis Cetak / Manual 

Total Membaca 

Tinjauan Buku 

Membaca Jurnal 

Cetak 

Membaca Katalog 

Penerbit 

Bertanya Kepada 

Dosen 

F % f % f % f % f % 

Berbasis 

Cetak/Manual 
2 33.3% 2 33.3% 1 16.7% 1 16.7% 6 100% 

Total 2 33.3% 2 33.3% 1 16.7% 1 16.7% 6 100% 

Sumber : Data Primer Yang Telah Diolah 

 Berdasarkan Tabel 12 dapat dianalisa bahwa sebagian besar responden yang 

melakukan monitoring berbasis cetak/manual dengan cara membaca tinjauan buku dan 

membaca jurnal cetak yaitu masing-masing sebanyak 2 responden dengan persentase masing-

maasing sebesar 33.3% dan sebagian kecil dengan cara membaca katalog penerbit dan 

bertanya kepada dosen masing-masing sebanyak 1 responden dengan persentase masing-

masing sebesar 16.7%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kalangan mahasiswa pengguna 

Perpustakaan Universitas Airlangga lebih cenderung melakukan monitoring berbasis 

cetak/manual dengan cara membaca tinjauan buku dan membaca jurnal cetak dalam upaya 

menemukan informasi jurnal ilmiah. 

Tabel 13 Accessing Dengan Jenis Media Informasi Accessing 

Accessing 

Jenis Media Informasi Accessing 

Total Berbasis 

Elektronik / 

Internet 

Berbasis 

Cetak/Manual 

F % F % f % 



1 84 90.3% 9 9.7% 93 100% 

Total 84 90.3% 9 9.7% 93 100% 

Sumber : Data Primer Yang Telah Diolah 

 Berdasarkan Tabel 13 dapat dianalisa bahwa sebagian besar responden melakukan 

accessing dengan menggunakan jenis sumber informasi berbasis elektronik/internet yaitu 

sebanyak 84 responden dengan persentase sebesar 90.3% dan sebagian kecil menggunakan 

jenis sumber informasi berbasis cetak/manual sebanyak 9 responden dengan persentase 

sebesar 9.7%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kalangan mahasiswa pengguna Perpustakaan 

Universitas Airlangga lebih cenderung menggunakan jenis sumber nformasi berbasis 

elektronik/internet dibandingkan jenis sumber informasi berbasis cetak/manual ketika 

melakukan tahap mengakses informasi dalam upaya menemukan informasi jurnal ilmiah. 

Tabel 14 Jenis Media Informasi Accessing Dengan Cara Accessing Berbasis Elektronik / 

Internet 

Jenis Media 

Informasi Accessing 

Cara Accessing Berbasis Elektronik / 

Internet  

Total Mengakses Katalog 

Online 

Perpustakaan 

Mengakses Search 

Engine Internet 

f % f % f % 

Berbasis Elektronik 

/ Internet 
14 16.7% 70 83.3% 84 100% 

Total 14 16.7% 70 83.3% 84 100% 

Sumber : Data Primer Yang Telah Diolah 

 Berdasarkan Tabel 14 dapat dianalisa bahwa sebagian besar responden melakukan 

accessing berbasis elektronik/internet dengan cara mengakses search engine internet yaitu 

sebanyak 70 responden dengan persentase sebesar 83.3% dan sebagian kecil dengan cara 

mengakses katalog online perpustakaan  sebanyak 14 responden dengan persentase sebesar 

16.7%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kalangan mahasiswa pengguna Perpustakaan 

Universitas Airlangga lebih cenderung melakukan accessing berbasis elektronik/internet 

dengan cara mengakses search engine internet dalam upaya menemukan informasi jurnal 

ilmiah. 

Tabel 15 Jenis Media Informasi Accessing Dengan Cara Accessing Berbasis Cetak / Manual 

Jenis Media 

Informasi 

Accessing 

Cara Accessing Berbasis Cetak / Manual 

Total Mengakses 

Daftar 

Bibliografi 

Mengakses 

Daftar Indeks 

Sitasi 

Bertanya 

Teman/Dosen 

Datang Ke 

Perpustakaan 

f % f % f % f % f % 

Berbasis 

Cetak/Manual 
2 22.2% 3 33.3% 2 22.2% 2 22.2% 9 100% 

Total 2 22.2% 3 33.3% 2 22.2% 2 22.2% 9 100% 

Sumber : Data Primer Yang Telah Diolah 

 Berdasarkan Tabel 15 dapat dianalisa bahwa secara berimbang responden melakukan 

accessing berbasis cetak/manual dengan cara mengakses daftar blibliografi, mengakses daftar 



indeks sitasi, bertanya teman/dosen dan datang ke perpustakaan yaitu secara berurutan 

masing-masing sebanyak 2, 3, 2, dan 2 responden dengan persentase secara berurutan 

masing-masing sebesar 22.2%, 33.3%, 22.2%, dan 22.2%%. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa kalangan mahasiswa pengguna Perpustakaan Universitas Airlangga melakukan 

accessing berbasis cetak/manual dengan cara mengakses daftar blibliografi, mengakses daftar 

indeks sitasi, bertanya teman/dosen dan datang ke perpustakaan dalam upaya menemukan 

informasi jurnal ilmiah. 

Tabel 16 Differentiating Dengan Cara Differentiating 

 Berdasarkan Tabel 16 dapat dianalisa bahwa sebagian besar responden melakukan 

differentiating dengan cara melihat perbedaan isi yaitu sebanyak 62 responden dengan 

persentase sebesar 71.3%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kalangan mahasiswa pengguna 

Perpustakaan Universitas Airlangga melakukan differentiating dengan cara melihat 

perbedaan isi dalam upaya menemukan informasi jurnal ilmiah. 

Tabel 17 Extracting Dengan Cara Extracting 

Extracting 

Cara Extracting 

Total Mengana

lisa Judul 

Menganal

isa 

Abstrak 

Menganalis

a Daftar 

Pustaka 

Menganalisa Isi 
Menganalis

a Kutipan 

Mengana

lisa 

Penulis 

Menganalis

a penerbit 

f % f % f % f % f % f % f % f % 

Ya 12 
13.3

% 
24 26.7% 2 2.2% 48 53.3% 2 2.2% 1 

1.1

% 
1 1.1% 90 100% 

Total 12 
13.3

% 
24 26.7% 2 2.2% 48 53.3% 2 2.2% 1 

1.1

% 
1 1.1% 90 100% 

Sumber : Data Primer Yang Telah Diolah 

 Berdasarkan Tabel 17 dapat dianalisa bahwa sebagian besar responden melakukan 

extracting dengan cara menganalisi isi, menganalisa abstrak, dan menganalisa judul jurnal, 

yaitu secara berurutan masing-masing sebanyak 48, 24, dan 12 responden dengan persentase 

secara berurutan masing-masing sebesar 53.3%, 26.7%, dan 13.3%. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa kalangan mahasiswa pengguna Perpustakaan Universitas Airlangga 

melakukan extracting dengan cara menganalisi isi, menganalisa abstrak, dan menganalisa 

judul jurnal dalam upaya menemukan informasi jurnal ilmiah.  

Tabel 18 Verifying Dengan Cara Verifying 

Verifying 

Cara Verifying 

Total Memeriksa 

Judul 

Memeriksa 

Abstrak 

Memeriksa 

Daftar Pustaka 

Memeriksa Isi 

Jurnal 

Menganalisa 

Penerbit 

Differentiating 

Cara Differentiating 

Total Melihat Perbedaan 

Judul 

Melihat Perbedaan 

Isi 

Melihat Perbedaan 

Daftar Pustaka 

Melihat 

Abstrak 

f % f % f % f % f % 

Ya 8 9.2% 62 71.3% 1 1.1% 16 18.4% 87 100% 

Total 8 9.2% 62 71.3% 1 1.1% 16 18.4% 87 100% 

Sumber :  Data Primer Yang Telah Diolah 



f % f % f % f % f % f % 

Ya 1 1.4% 8 11.6% 20 29% 35 50.7% 5 7.2% 69 100% 

Total 1 1.4% 8 11.6% 20 29% 35 50.7% 5 7.2% 69 100% 

Sumber : Data Primer Yang Telah Diolah 

 Berdasarkan Tabel 18 dapat dianalisa bahwa sebagian besar responden melakukan 

verifying dengan cara memeriksa isi jurnal yaitu sebanyak 35 responden dengan persentase 

sebesar 50.7% dan memeriksa daftar pustaka sebanyak 20 responden dengan persentase 

sebesar 29%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kalangan mahasiswa pengguna 

Perpustakaan Universitas Airlangga melakukan verifying dengan cara memeriksa isi jurnal 

dan memeriksa daftar pustaka upaya menemukan informasi jurnal ilmiah. 

Tabel 19 Networking Dengan Jenis Media Informasi Networking 

Networking Jenis Media Informasi Networking Total 

Berbasis Elektronik 

/ Internet 

Berbasis 

Cetak/Manual 

F % f % f % 

Ya 36 50% 36 50% 72 100% 

Total 36 50% 36 50% 72 100% 

Sumber : Data Primer Yang Telah Diolah 

 Berdasarkan Tabel 19 dapat dianalisa bahwa secara berimbang responden melakukan 

networking dengan menggunakan jenis media informasi berbasis elektronik/internet dan jenis 

media informasi berbasis cetak/manual yaitu masing-masing sebanyak 36 responden dengan 

persentase masing-masing sebesar 50%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kalangan 

mahasiswa pengguna Perpustakaan Universitas Airlangga melakukan networking dengan 

menggunakan jenis media informasi berbasis elektronik/internet dan jenis media informasi 

berbasis cetak/manual upaya menemukan informasi jurnal ilmiah. 

Tabel 20 Jenis Media Informasi Networking Dengan Cara Networking Berbasis Elektronik / 

Internet 

Jenis Media 

Informasi 

Networking 

Cara Networking Berbasis Elektronik / 

Internet 
Total 

Ikut Komunitas 

Online 
Saling Email 

F % f % f % 

Berbasis 

Elektronik/Inter

net 

33 91.7% 3 8.3% 36 100% 

Total 33 91.7% 3 8.3% 36 100% 

Sumber : Data Primer Yang Telah Diolah 

 Berdasarkan Tabel 20 dapat dianalisa bahwa sebagian besar responden melakukan 

networking berbasis elektronik/internet dengan cara mengikuti komunitas online yaitu 

sebanyak 33 responden dengan persentase sebesar 91.7%. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

kalangan mahasiswa pengguna Perpustakaan Universitas Airlangga melakukan networking 

berbasis elektronik/internet dengan cara mengikuti komunitas online dalam upaya 

menemukan informasi jurnal ilmiah. 



Tabel 21 Jenis Media Informasi Networking Dengan Cara Networking Berbasis Cetak / 

Manual 

Jenis Media Informasi Networking Cara Networking Berbasis Cetak / 

Manual 

Total 

Berkomunikasi 

Dengan Teman 

Berkomunikasi 

Dengan Dosen 

f % f % f % 

Berbasis Cetak/Manual 30 83.3% 6 16.7% 36 100% 

Total 30 83.3% 6 16.7% 36 100% 

Sumber : Data Primer Yang Telah Diolah 

 Berdasarkan Tabel 21 dapat dianalisa bahwa sebagian besar responden melakukan 

networking berbasis cetak/manual dengan cara berkomunikasi dengan teman yaitu sebanyak 

30 responden dengan persentase sebesar 83.3% dan sebagian kecil dengan cara 

berkomunikasi dengan dosen sebanyak 6 responden dengan persentase sebesar 16.7%. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa kalangan mahasiswa pengguna Perpustakaan Universitas 

Airlangga melakukan networking berbasis cetak/manual dengan cara berkomunikasi dengan 

teman dalam upaya menemukan informasi jurnal ilmiah. 

Tabel 22 Information Managing Dengan Cara Information Managing 

Information Managing 

Cara Information Managing 
Total 

Mengklasifikasi/Filing Membuat Arsip 

f % f % f % 

Ya 62 73.8% 22 26.2% 84 100% 

Total 62 73.8% 22 26.2% 84 100% 

Sumber : Data Primer Yang Telah Diolah 

 Berdasarkan Tabel 22 dapat dianalisa bahwa sebagian besar responden melakukan 

information managing dengan cara mengklasifikasi/filing yaitu sebanyak 62 responden 

dengan persentase sebesar 73.8% dan sebagian kecil dengan cara membuat arsip sebanyak 22 

responden dengan persentase sebesar 84%.  Hal tersebut menunjukkan bahwa kalangan 

mahasiswa pengguna Perpustakaan Universitas Airlangga lebih cenderung membaca abstrak 

dan judul jurnal ketika melakukan tahap mengorganisasi, mengelola, dan menyimpan 

informasi (information managing) dalam upaya menemukan informasi jurnal ilmiah. 

Tabel 23 Cara Information Managing Dengan Media Information Managing 

Cara Information 

Managing 

Media Information Managing 
Total 

Cetak CD/RW Flash Disk Komputer/Internet 

F % F % f % f % f % 

Mengklasifikasi/Filing 0 0% 0 0% 5 8.1% 57 91.9% 62 100% 

Membuat Arsip 3 13.6% 3 13.6% 3 13.6% 13 59.1% 22 100% 

Total 3 3.6% 3 3.6% 8 9.5% 70 83.3% 84 100% 

Sumber : Data Primer Yang Telah Diolah 

 Berdasarkan Tabel 23 dapat dianalisa bahwa sebagian besar responden melakukan 

information managing menggunakan media komputer/internet yaitu sebanyak 70 responden 

dengan persentase sebesar 83.3%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kalangan mahasiswa 



pengguna Perpustakaan Universitas Airlangga lebih cenderung menggunakan media 

komputer/internet ketika melakukan tahap mengorganisasi, mengelola, serta menyimpan 

informasi dalam upaya menemukan informasi jurnal ilmiah.  Berdasarkan analisa data 

tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kalangan mahasiswa pengguna jurnal 

ilmiah Perpustakaan Universitas Airlangga melakukan tahap penemuan informasi networking 

dan information managing ketika melakukan penemuan informasi jurnal ilmiah. Berdasarkan 

analisa temuan data tersebut dapat dikatakan bahwa pola perilaku penemuan informasi jurnal 

ilmiah di kalangan pengguna Perpustakaan Universitas Airlangga sesuai dasar pemikiran 

teoritis penelitian perilaku penemuan informasi Lokman I. Meho dan Helen R. Tibbo (2003) 

yang merevisi penelitian David Ellis (1987, 1989). Demikian juga perilaku penemuan 

informasi jurnal ilmiah di kalangan pengguna Perpustakaan Universitas Airlangga melalui 

tahap-tahap seperti yang dilalui oleh para ilmuwan sosial di tengah determinasi teknologi 

informasi. 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan analisa temuan data penggunaan jurnal ilmiah di kalangan pengguna 

Perpustakaan Universitas Airlangga dapat dikatakan bahwa sesuai teori penggunaan (uses) isi 

media untuk mendapatkan pemenuhan (gratification) demikian halnya penggunaan jurnal 

ilmiah di kalangan mahasiswa pengguna Perpustakaan Universitas Airlangga, kalangan 

mahasiswa pengguna Perpustakaan Universitas Airlangga juga memiliki kebutuhan informasi 

yang perlu dipenuhi melalui penggunaan sumber, saluran serta media informasi. Penggunaan 

jurnal ilmiah di kalangan pengguna Perpustakaan Universitas Airlangga sebagian besar 

berbentuk jurnal elektronik terbitan luar negeri dengan menggunakan saluran inforasi internet 

dengan motif untuk memenuhi kebutuhan informasi menyelesaikan tugas kuliah dan tugas 

akhir dengan aktifitas dominan mendownload informasi jurnal ilmiah. 

 Berdasarkan analisa temuan data dapat dikatakan bahwa sesuai dasar pemikiran 

teoritis penelitian ini adalah penelitian perilaku penemuan informasi Lokman I. Meho dan 

Helen R. Tibbo (2003) merevisi penelitian David Ellis (1987, 1989) demikian halnya perilaku 

penemuan informasi jurnal ilmiah di kalangan pengguna Perpustakaan Universitas Airlangga 

melalui tahap-tahap seperti yang dilalui oleh para ilmuwan sosial di tengah determinasi 

perkembangan teknologi informasi sekalipun dimungkinkan melompati tahap-tahap tertentu 

serta melalui cara, media, atau aktifitas yang berbeda, namun secara garis besar kalangan 

pengguna Perpustakaan Universitas Airlangga juga melalui tahap-tahap starting, chaining, 

browsing, monitoring, accessing, differentiating, extracting, verifying, networking, dan 

information manging.Pola penemuan informasi jurnal ilmiah di kalangan pengguna 

Perpustakaan Universitas Airlangga memiliki kecenderungan dilakukan melalui jenis sumber 

/ media informasi berbasis elektronik / internet serta sebagian kecil berbasis cetak / manual, 

sehingga ada perbedaan cara, media / alat dan aktifitas dalam melakukan tahap-tahap 

penemuan informasi jurnal ilmiah. Pola penemuan informasi di kalangan mahasiswa 

pengguna jurnal ilmiah Perpustakaan Universitas Airlangga sebagai berikut: Sebagian besar 

kalangan mahasiswa pengguna jurnal ilmiah Perpustakaan Universitas Airlangga memiliki 

kecenderungan melakukan starting dengan menggunakan jenis sumber informasi berbasis 

elektronik/internet dengan cara melalui search engine internet menggunakan bentuk 

informasi berupa keyword,  dan sebagian kecil menggunakan jenis sumber informasi berbasis 

cetak/manual dengan cara melihat daftar pustaka dan bertanya kepada dosen menggunakan 

bentuk informasi judul jurnal. Sebagian besar kalangan mahasiswa pengguna jurnal ilmiah 

Perpustakaan Universitas Airlangga memiliki kecenderungan melakukan chaining dengan 

menggunakan jenis sumber informasi berbasis elektronik/internet dengan cara melalui search 

engine internet menggunakan media search engine internet dan sebagian kecil menggunakan 



jenis sumber informasi berbasis cetak/manual dengan cara datang ke perpustakaan 

menggunakan media daftar indeks sitasi perpustakaan dan kartu katalog perpustakaan. 

Sebagian besar kalangan mahasiswa pengguna jurnal ilmiah Perpustakaan Universitas 

Airlangga memiliki kecenderungan melakukan browsing dengan cara membaca abstrak dan 

membaca judul menggunakan alat berupa keyword, judul dan abstrak. Sebagian besar 

kalangan mahasiswa pengguna jurnal ilmiah Perpustakaan Universitas Airlangga memiliki 

kecenderungan melakukan monitoring dengan menggunakan jenis sumber informasi berbasis 

elektronik/internet dengan cara membaca E-Journal menggunakan media sesuai dengan cara 

melakukan monitoringnya dan sebagian kecil menggunakan jenis sumber informasi berbasis 

cetak/manual dengan cara membaca tinjauan buku dan membaca jurnal cetak menggunakan 

media sesuai cara monitoring-nya. Sebagian besar kalangan mahasiswa pengguna jurnal 

ilmiah Perpustakaan Universitas Airlangga memiliki kecenderungan melakukan accessing 

dengan menggunakan jenis sumber informasi berbasis elektronik/internet dengan cara 

mengakses search engine internet menggunakan media berupa search engine internet dan 

sebagian kecil menggunakan jenis sumber informasi berbasis cetak/manual dengan cara 

mengakses daftar blibliografi, mengakses daftar indeks sitasi, bertanya teman/dosen dan 

datang ke perpustakaan menggunakan media sesuai dengan cara accessing-nya. Sebagian 

besar kalangan mahasiswa pengguna jurnal ilmiah Perpustakaan Universitas Airlangga yang 

melakukan accessing berbasis elektronik/internet mendapatkan hambatan berupa 

aksesibilitas. Sementara itu sebagian besar kecil kalangan mahasiswa pengguna jurnal ilmiah 

Perpustakaan Universitas Airlangga yang melakukan accessing berbasis cetak/manual 

mendapatkan hambatan berupa ketersediaan informasi. Kalangan mahasiswa pengguna 

Perpustakaan Universitas Airlangga melakukan differentiating dengan cara melihat 

perbedaan isi dalam upaya menemukan informasi jurnal ilmiah. Kalangan pengguna 

Perpustakaan Universitas Airlangga melakukan differentiating menggunakan media sesuai 

dengan cara differentiating-nya dalam upaya menemukan informasi jurnal ilmiah. Kalangan 

mahasiswa pengguna Perpustakaan Universitas Airlangga melakukan extracting dengan cara 

menganalisi isi, menganalisa abstrak, dan menganalisa judul jurnal dalam upaya menemukan 

informasi jurnal ilmiah. Kalangan pengguna Perpustakaan Universitas Airlangga melakukan 

extracting menggunakan media sesuai dengan cara extracting-nya dalam upaya menemukan 

informasi jurnal ilmiah. Kalangan mahasiswa pengguna Perpustakaan Universitas Airlangga 

melakukan verifying dengan cara memeriksa isi jurnal dan memeriksa daftar pustaka upaya 

menemukan informasi jurnal ilmiah. Kalangan pengguna Perpustakaan Universitas Airlangga 

melakukan verifying menggunakan media sesuai dengan cara  verifying-nya dalam upaya 

menemukan informasi jurnal ilmiah. Kalangan mahasiswa pengguna Perpustakaan 

Universitas Airlangga melakukan networking dengan menggunakan jenis media informasi 

berbasis elektronik/internet dengan cara mengikuti komunitas online menggunakan media 

sesuai cara networking-nya dalam upaya menemukan informasi jurnal ilmiah dan jenis media 

informasi berbasis cetak/manual dengan cara berkomunikasi dengan teman menggunakan 

media diskusi dalam upaya menemukan informasi jurnal ilmiah. Kalangan mahasiswa 

pengguna Perpustakaan Universitas Airlangga yang melakukan networking melakukan 

aktifitas berbagi informasi dalam upaya menemukan informasi jurnal ilmiah. Kalangan 

mahasiswa pengguna Perpustakaan Universitas Airlangga lebih cenderung membaca abstrak 

dan judul jurnal dengan menggunakan media komputer/internet ketika melakukan tahap 

mengorganisasi, mengelola, dan menyimpan informasi (information managing) dalam upaya 

menemukan informasi jurnal ilmiah. 
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