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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan inti pokok dari 

terciptanya taraf kehidupan masyarakat yang baik. Upaya pencapaian sumber 

daya manusia yang berkualitas harus di barengi dengan fasilitas pendidikan yang 

memadai dan sesuai dengan standar. Pendidikan yang berkualitas akan 

menghasilkan sumber daya manusia yang kaya akan informasi yang dapat 

membangun dirinya sendiri menjadi manusia aktif yang mampu mengembangkan 

potensi yang ada didalam dirinya untuk membangun bangsa ini. 

Informasi merupakan bentuk ekspresi manusia berupa fakta maupun ide 

yang dapat digunakan, dan merupakan sesuatu yang dapat mengurangi 

ketidakpastian, bahkan infromasi tertentu dapat digunakan untuk pengambilan 

keputusan
1
. Dalam proses menyediakan dan mengelola informasi, perpustakaan, 

pustakawan serta pemustaka dituntut untuk lebih berkualitas dalam 

menyampaikan informasi. 

Pada era teknologi yang semakin canggih, manusia dihadapkan pada 

berbagai macam informasi baik yang positif maupun negatif, untuk itu literasi 

informasi sangatlah penting dipelajari dan diterapkan pada setiap individu agar 

dapat menggunakan serta mengakses informasi dengan benar. Perpustakaan 

                                                             
1 Lasa, HS. 2005. Manajemen Perpustakaan. Yogyakarta. Yogyakarta: Gramedia. hlm. 
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merupakan salah satu lembaga yang didalamnya menghasilkan banyak informasi 

yang dapat memberikan kontribusi positif dalam mengembangkan serta 

membangun masyarakat yang berkualitas. 

Pengertian literasi informasi menurut  Library Association (ALA)
2
 yaitu 

“information literacy is a set of abilities requiring individuals to recognize when 

information is needed and have the ability to locate, evaluate, and use effective 

needed information” 

Artinya, literasi informasi diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk 

mengidentifikasi informasi yang dibutuhkannya, mengakses dan menemukan 

informasi, mengevaluasi informasi, dan menggunakan informasi seara efektif dan 

etis. 

Literasi informasi sebagai kemampuan mencari, mengevaluasi dan 

menggunakan informasi yang dibutuhkan secara efektif dan efisien sehingga 

mampu menciptakan keberaksaraan yang berbasis keterampilan (skills based 

literacy). Penguasaan literasi informasi bertujuan untuk menjadikan masyarakat 

sebagai manusia yang kaya akan informasi yang bermafaat bagi dirinya sendiri 

dan orang lain. 

Literasi informasi sebagai kemampuan mencari, mengevaluasi dan 

menggunakan informasi yang dibutuhkan secara efektif sebenarnya bukanlah 

merupakan kemampuan atau keterampilan baru yang muncul sebagai tuntutan dari 

                                                             
2 Naibaho, Kalarensi. 2007. Menciptakan Generasi Literate Melalui Perpustakaan. 

Majalah Visi Pustaka Vol.9 No.3. hlm.7 
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era informasi. Pada saat ini sumber informasi telah tersedia dalam berbagai bentuk 

seperti CD-ROOM, internet dan lainnya. Dalam hal ini pemustaka menggunakan 

alat bantu seperti internet untuk memperluas informasi yang mereka butuhkan.  

Perpustakaan Kolese St. Ignatius Yogyakarta merupakan perpustakaan 

umum yang menunjang proses pendidikan yang ada di Yogyakarta serta 

menyediakan bahan pustaka bagi pemustaka Perpustakaan Kolese St. Ignatius 

Yogyakarta dalam memenuhi kebutuhan informasinya. Koleksi yang ada di 

Perpustakaan Kolese St. Ignatius Yogyakarta sangat beragam antara lain sastra, 

budaya, ekonomi, politik, hukum dan agama, namun wawancara dengan petugas 

perpustkaan bahwa koleksi Perpustakaan Kolese St. Iganitus Yogyakarta ini lebih 

didominasi oleh koleksi theology. Alasan penulis ingin melakukan penelitian 

tentang literasi informasi di Perpustakaan Kolese St. Ignatius karena penulis ingin 

mengetahui ketrampilan para pemustaka dalam mencari informasi mengingat 

system pelayanan di perpustakaan tertutup dan alasan lain yaitu pemustaka yang 

ada di Perpustakaan Kolese St. Ignatuis Yogyakarta merupakan pemustaka lintas 

agama, budaya, sosial dan bahkan lintas Negara sehingga dengan alasan diatas 

penulis merasa terdorong ingin mengetahui ketrampilan para pemustaka dalam 

mencari informasi dengan latar belakang pemustaka yang berbeda dalam hal 

sosial, budaya, agama dan Negara. 

Berdasarkan uraian tentang latar belakang diatas, penulis merasa terdorong 

untuk melalukan penelitian tentang Literasi Informasi di Perpustakaan Kolese St. 

Ignatius Yogyakarta. Mengingat Perpustakaan Kolese St. Ignatius Yogyakarta 

adalah perpustakaan umum yang anggotanya sebagian besar adalah mahasiswa 
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yang ada di Yogyakarta dengan beragam universitas, maka penulis ingin 

melakukan penelitian tentang Literasi Informasi dapat menggunakan standar The 

Big6 Model. 

1.2 Rumusan Masalah 

Untuk memperjelas masalah yang akan diteliti, maka rumusan 

permasalahannya adalah Bagaimana Kemampuan Literasi Informasi Pemustaka 

Di Perpustakaan Kolese St. Ignatius Yogyakarta Dengan Menggunakan Standar 

The Big6 Model? 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Literasi Informasi yang 

dimiliki oleh pemustaka di Perpustakaan Kolese St. Ignatius Yogyakarta. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari pembahasan mengenai Studi Literasi Informasi Pemustaka Di 

Perpustakaan Kolese St. Ignatius Yogyakarta adalah: 

1. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan serta 

pengetahuan dalam bidang Literasi Informasi. 

2. Bagi pemustaka, hasil penelitian ini dapat dijadikan pendukung untuk memacu 

meningkatkan Literasi Informasi. 

3. Bagi Perpustakaan Kolese St. Ignatius Yogyakarta, penelitian ini dapat 

memberikan masukan dalam upaya meningkatkan Literasi Informasi. 

 

 



5 

 

 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

Menguraikan tinjauan pustaka dan landasan teori penelitian. 

Tinjauan pustaka memuat beberapa hasil penelitian yang relevan. 

Dan dalam landasan teori berisi teori-teori yang berkaitan dengan 

permasalahan yang akan diteliti. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Metode penelitian berisi jenis penelitian, subjek dan objek 

penelitian, tempat dan waktu penelitian, variable penelitian, 

populasi penelitian, sampel penelitian, metode pengumpulan data, 

instrument penelitian, pengujian validitas dan reabilitas, hasil 

pengujian dan analisis data. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Memuat gambaran umum Perpustakaan Kolese St. Ignatius 

Yogyakarta dan hasil penelitian tentang Studi Literasi Informasi 

Pemustaka Di Perpustakaan Kolese St. Ignatius Yogyakarta 

Dengan Menggunakan Standar The Big6 Model. 

BAB V  PENUTUP 

Berisi simpulan dan saran yang didapat dari hasil penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1  Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan yaitu: 

1. Berdasarkan perolehan total nilai hitung rata-rata keseluruhan dari literasi 

informasi pemustaka di Perpustakaan Kolese St. Ignatius Yogyakarta Dengan 

Menggunakan Standart The Big6 Model, yaitu sebesar 3,21. Hasil perolehan 

tersebut pada analisis interval menunjukkan literasi informasi pemustaka di 

Perpustakaan Kolese St. Ignatius Yogyakarta Dengan Menggunakan Standar 

The Big6 Model tergolong baik. 

2. Literasi informasi pemustaka di Perpustakaan Kolese St. Ignatius Yogyakarta 

untuk masig-masing sub variable the big6 model yaitu:  

a. Total nilai hitung rata-rata untuk sub variable definisi masalah adalah 3,32 

yang artinya literasi informasi pemustaka dalam mendefinisikan masalah 

tergolong sangat baik. 

b. Total nilai hitung rata-rata untuk sub variable strategi pencarian informasi 

adalah 3,31 yang artinya literasi informasi pemustaka dalam menerapkan 

strategi pencarian informasi tergolong sangat baik. 

c. Total nilai hitung rata-rata untuk sub variable lokasi dan akses adalah 3,33 

yang artinya literasi informasi pemustaka dalam mencari lokasi Dan akses 

informasi tergolong sangat baik. 
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d. Total nilai hitung rata-rata untuk sub variable penggunaan informasi adalah 

3,25 yang artinya literasi informasi pemustaka dalam mencari menggunakan 

informasi tergolong sangat baik. 

e. Total nilai hitung rata-rata untuk sub variable sintesa adalah 2,72 yang 

artinya literasi informasi pemustaka dalam melakukan penngabungan 

informasi tergolong baik. 

f. Total nilai hitung rata-rata untuk sub variable evaluasi adalah 3,35 yang 

artinya literasi informasi pemustaka dalam mengevaluasi hasil atau produk 

informasi tergolong sangat baik. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti akan 

memberikan saran sebagai berikut yaitu untuk perpustakaan dan pemustaka di 

Perpustakaan Kolese St. Ignatius Yogyakarta disarankan untuk menerapkan 

kegiatan literasi informasi baik bagi pustakawan maupun pemustaka, karena 

ketrampilan ini sangat penting di era bangsa dan teknologi yang semakin maju 

agar dapat menyeleksi mana informasi yang baik dan mana informasi yang tidak 

baik. 
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