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INTISARI 

PERILAKU PENCARIAN INFORMASI MAHASISWA PROGRAM STUDI 

ILMU PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA DALAM MENYUSUN SKRIPSI 

Oleh: 

Arifatul Mawaliyah 

10140103 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan penelitian 

ini yaitu untuk mendeskripsikan tahap-tahapdan pola-pola pencarian informasi yang 

dilakukan oleh mahasiswa dan mendeskripsikan pemanfaatan sumber-sumber 

informasi yang digunakan oleh mahasiswa sebagai acuan penyusunan skripsi. Data 

diperoleh dari 5 (lima) mahasiswa Ilmu Perpustakaan yang sedang menempuh 

skripsi. Pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan observasi terus terang atau 

tersamar, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi. Hasil dari analisis yaitu 

diperoleh tahap-tahap kegiatan pencarian informasi, Starting, Chainning, Browsing, 

Differentiating, Monitoring, Extracting, Verifying, dan Ending.Dari tahap tersebut 

terbentuk pola-pola pencarian informasi yaitu: kebutuhan informasi, strategi 

pencarian informasi, teknik pencarian informasi, media yang digunakan untuk 

pencarian informasi dan selanjutnya mengenai pemanfaatan sumber-sumber 

informasi yang digunakan oleh mahasiswa. 

Kata kunci : Perilaku, Pencarian Informasi 
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ABSTRACT 

 

 

THE BEHAVIOR INFORMATION SEARCH STUDENT 

SCIENCE LIBRARY STUDIES ISLAMIC STATE UNIVERSITY OF SUNAN 

KALIJAGA YOGYAKARTA IN THESIS COMPOSE 

 

 

By: 

Arifatul Mawaliyah 

10140103 

 

 This research applies the qualitative method. The purposes of this research are 

to describe the steps and the techniques of collecting data used by students and it 

describes utilizations of data sources used by the students as reference of 

accomplishing the research. The data are gotten from 5 (five) Library Science 

students that have been completing the research. The collecting data applied are 

observing clearly and obscurely, unformed interviewing, and documenting. The 

results of this analysis find steps of collecting data process, like starting, chaining, 

browsing, differentiating, monitoring, extracting, verifying and ending. It creates 

forms of collecting data; information need, strategy of collecting data, technique of 

collecting data, media used in finding out the data, and utilization of information 

sources used by the students.     

 

 

Keywords: Behavior, Information Search 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan zaman yang semakin global ini, manusia dituntut untuk 

mengimbangi dan mengikuti perkembangan teknologi yang melaju semakin pesat. 

Berbagai jenis ilmu pengetahuan terlebih dalam bidang teknologi informasi bila 

tidak diimbangi dengan pengembangan pengetahuan melalui media penyedia 

informasi, salah satunya adalah perpustakaan. Perpustakaan merupakan suatu 

institusiyang bergerak sebagai pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, maupun 

karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi 

kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para 

pemustaka (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 

2007).Perpustakaan sebagai pusat sumber daya informasi menjadi penggerak 

majunya suatu institusi terutama institusi pendidikan. Hal ini dikarenakan 

pengguna dominan dari kalangan akademisi yang kebutuhan akan informasi 

begitu besar sehingga perpustakaan berupaya untuk lebih dikembangkan untuk 

memenuhi kebutuhan pengguna.   

Menurut Yusuf (1995:8) kebutuhan informasi pemakai muncul karena rasa 

ingin tahu selalu berusaha memenuhi pengetahuannya. Seseorang termotivasi 

untuk mencari informasi karena adanya kebutuhan untuk memecahkan masalah 

sosial dan lainnya. Oleh karena itu, kebutuhan informasi tersebut timbul karena 

adanya kesenjangan dalam diri seseorang, dimana informasi yang dimilikinya 

1 

http://www.pemustaka.com/peningkatan-kualitas-perpustakaan-sekolah-dalam-membangun-generasi-muda-cinta-perpustakaan.html
http://www.pemustaka.com/mengoptimalkan-perpustakaan-sebagai-wahana-bacaan-untuk-berbagai-lapisan-masyarakat.html
http://www.pemustaka.com/menjadikan-perpustakaan-sebagai-lumbung-ilmu.html
http://www.pemustaka.com/peningkatan-minat-baca-dan-promosi-perpustakaan-sebagai-cara-untuk-mendekatkan-masyarakat-pada-perpustakaan.html
http://www.pemustaka.com/user-education-dan-library-instruction-di-perpustakaan-perguruan-tinggi.html
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tidak sesuai dengan informasi yang dibutuhkannya. Seseorang akan mencari 

informasi menggunakan teknik-teknik pencarian dengan berbagai macam sumber 

informasi dan berinteraksi dengan alat-alat pencarian informasi untuk memenuhi 

kebutuhan informasinya.Kebutuhan informasi yang semakin berkembang 

menyusul tumbuh kembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan 

semakin beragamnya perilaku pencarian informasi. Untuk pemenuhan kebutuhan, 

pada masing-masing pengguna mempunyai pola perilaku dalam melakukan 

pencarian informasi baik dalam perpustakaan maupun dengan melakukan 

pencarian menggunakan media lain. 

Setiap pengguna mempunyai keberagaman kebutuhan informasi. 

Dikemukakan oleh Prasad (1991:34) bahwa kebutuhan informasi sebagai suatu 

kondisi dimana informasi tertentu memberikan kontribusi dalam pencapaian 

tujuan bagi pemakai informasi. Dalam hal ini, terlihat bahwa kebutuhan informasi 

yang sangat beragam membuat setiap mahasiswa memiliki perilaku yang berbeda 

dalam melakukan penelusuran informasi, khusunya mahasiswa yang sedang 

melakukan penyusunan skripsi. Kebutuhan akan informasi yang semakin tinggi 

demi terselesaikannya tugas akademik sebagai penentu kelulusan mahasiswa 

itulah yang membuat mahasiswa mempunyai intensitas pencarian informasi lebih 

tinggi dibanding dengan mahasiswa yang tidak sedang melakukan penyusunan 

skripsi. 

Menurut Laurens (2005:1) kata perilaku menunjukkan manusia dalam 

aksinya, hal ini berkaitan dengan seluruh aktifitas manusia secara fisik yang 

berupa interaksi manusia dengan sesamanya maupun dengan lingkungan fisiknya. 
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Perilaku pencarian informasi di sebuah perpustakaan termasuk dalam sebuah 

tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan dan interaksi antar 

manusia. Dengan adanya pola perilaku pengguna inilah suatu perpustakaan 

diharuskan mengerti apa yang menjadi kebutuhan pengguna terutama dalam hal 

menunjang kebutuhan informasi. 

Menurut Qalyubi (2003:125) berdasarkan fungsinya, perpustakaan sudah 

seharusnya menjadi lembaga yang bertindak sebagai penghubung atau interface 

antara dua dunia, yaitu masyarakat sebagai kelompok pemakai perpustakaan dan 

sumber-sumber informasi baik dalam bentuk cetak maupun non-cetak. Sejalan 

dengan berkembangnya informasi yang semakin pesat, sumber-sumber informasi 

yang dimiliki perpustakaan semakin bertambah. Dengan demikian sebuah 

perpustakaan yang bertugas sebagai penggerak lajunya informasi harus menjamin 

setiap koleksi yang terdapat didalamnya dapat digunakan secara optimal oleh 

pemustaka. Oleh karena itu agar proses pencarian informasi dapat tercipta dengan 

efektif, maka harus disesuaikan dengan pola kondisi pemustaka. Termasuk di 

dalamnya adalah pemustaka yang sedang melakukan penyusunan skripsi. 

Setiap mahasiswa tidak lepas dari pembuatan tugas akhir yang disebut 

skripsi. Skripsi merupakan tugas akademik yang wajib diselesaikan untuk 

mendapatkan gelar sarjana. Penyusunan skripsi dilakukan oleh mahasiswa tingkat 

akhir.Dalam hal ini terkait dengan Mahasiswa S1 Program Studi Ilmu 

Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 

angkatan 2010 yang merupakan mahasiswa tingkat akhir dan sedang melakukan 

penyusunan skripsi. Mahasiswa Program Studi Ilmu Perpustakaan dianggap lebih 
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mengerti dan memahami tentang fungsi, tujuan, kegunaan perpustakaan, dan cara-

cara pencarian informasi yang tepat terkait dengan ilmu-ilmu dari mata kuliah 

yang telah dipelajari selama dibangku perkuliahan. Hal ini dirasa dapat lebih 

membantu dalam proses penelusuran informasi.  

Dalam hal ini peneliti dapat mengetahui apakah mahasiswa tersebut 

menerapkan ilmu yang diperoleh dari mata kuliah kedalam proses penelusuran 

informasi sesuai dengan kebutuhan, khususnya mengenai tahapan-tahapan 

pencarian informasi, pola pencarian informasi dan pemanfaatan sumber informasi 

yang digunakan sebagai bahan acuan untuk menyusun skripsi.  

Setiap mahasiswa memiliki perilaku yang beragam dalam melakukan 

pencarian informasi termasuk dalam memanfaatkan sumber-sumber informasi 

yang terkait dengan tema pada masing-masing judul skripsi. Mahasiswa yang 

sedang melakukan penyusunan skripsi memiliki keberagaman dalam menentukan 

tahapan pencarian informasi baik secara langsung melalui perpustakaan maupun 

dengan menggunakan media lain seperti internet, baik sumber referensi yang 

bersifat ilmiah maupun non ilmiah, dan dalam bentuk tercetak maupun non cetak. 

Dari tahapan-tahapan tersebut, selanjutnya akan muncul pola perilaku pencarian 

inforamasi mahasiswa 

Oleh karena itu dalam memenuhi kebutuhan informasi, mahasiswa 

menggunakan berbagai macam sumber informasidari media baik perpustakaan, 

internet maupun media lainnya yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana 

pencarianinformasi untuk menunjang kebutuhannya. Dengan adanya hal-hal 
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semacam itu, kemudian muncullah perilaku pencarian informasi oleh mahasiswa 

dalam menyusun skripsi. 

Berdasarkan uraian di atas, untuk menelaah lebih dalam lagi mengenai 

perilaku pencarian informasi mahasiswa Prodi Ilmu Perpustakaan S1 dalam 

menyusun skripsi tidak cukup dilakukan hanya dengan menganalisis dari satu 

aspek saja, namun harus dilakukan dengan penelitian yang bersifat menyeluruh 

dengan segi pandangan lain yang sedang dihadapi oleh mahasiswa dalam 

melakukan penyusunan skripsi. Dengan menggunakan cara tersebut, maka 

informasi yang diperoleh dapat dirumuskan dengan mudah jika informasi sangat 

sesuai karena ketepatan dan kelengkapan mengenai objek yang akan diteliti yaitu 

perilaku pencarian informasi oleh mahasiswa dalam menyusun skripsi. Sejalan 

dengan permasalahan di atas, tampak paling tidak ada tiga permasalahan penting 

yang perlu dikaji yaitu, tahap pencarian informasi, pola pencarian informasi yang 

meliputi kebutuhan informasi dan strategi pencarian informasi di antaranya, dan 

pemanfaatan sumber-sumber informasi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dalam penelitian 

ini menentukan beberapa rumusan masalah, antara lain: 

1. Bagaimanakah tahapan-tahapan pencarian informasi yang dilakukan oleh

mahasiswa Ilmu Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta dalam penyusunan skripsi?
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2. Bagaimanakah pola-pola pencarian informasi yang terbentuk dalam proses 

pencarian informasi mahasiswa dalam menyusun skripsi? 

3. Bagaimanakah pemanfaatan sumber-sumber informasi yang digunakan 

oleh mahasiswa sebagai acuan penyusunan skripsi? 

 

1.3 Fokus Penelitian 

Sesuai dengan rumusan yang telah dipaparkan di atas, maka ditentukan 

fokus penelitian yang diberlakukan untuk membatasi permasalahan agar tetap 

terfokus pada judul dan tidak meluas dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Objek yang diteliti adalah terkait dengan perilaku pencarian informasi. 

2. Menfokuskan penelitian pada tahapan-tahapan, pola-pola perilaku 

pencarian informasi yang dilakukan mahasiswa serta pemanfaatan sumber-

sumber informasi sebagai acuan penyusunan skripsiMahasiswa S1 

Program Studi Ilmu Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta tahun angkatan 2010 dalam menyusun skripsi. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mempunyai beberapa tujuan, 

yaitu: 

1. Mendeskripsikantahapan-tahapan pencarian informasi yang dilakukan oleh 

mahasiswa Ilmu Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta dalam penyusunan skripsi 
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2. Mendiskripsikan pola-pola pencarian informasi yang terbentuk dalam 

proses pencarian informasi mahasiswa dalam menyusun skripsi 

3. Mendeskripsikan pemanfaatan sumber-sumber informasi yang digunakan 

oleh mahasiswa sebagai acuan penyusunan skripsi 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis membagi manfaat penelitian 

kedalam dua aspek, yaitu: 

1. Secara Teoritis 

Dengan dilakukannya penelitian ini, hasilnya dapat dijadikan sebagai 

bahan acuan yang dilakukan oleh peneliti lain dimasa yang akan datang. 

2. Secara Praktis 

a. Memberikan masukan bagi mahasiswa yang sedang melakukan penyusunan 

skripsi dalam melakukan pencarian informasi baik dengan menggunakan 

media perpustakaan, internet dan media lain yang dapat dijadikan sebagai 

sumber-sumber referensi dan informasi. 

b. Memberikan masukan bagi pustakawan untuk lebih meningkatkan 

pelayanan kepada mahasiswa yang sedang melakukan penyusunan skripsi 

ketika mencari informasi di Perpusatakaan Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta dalam menyediakan koleksi lengkap dan fasilitas yang 

lebih memadai guna keperluan penyusunan skripsi agar lebih efektif dan 

efesien. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk dapat memudahkan dalam penyusunan penelitian, maka dalam 

pembuatannya penulis membagi dalam 5 bab dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, pada bab ini akan memberikan gambaran mengenai 

permasalahan yang akan dibahas, yang berisi tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

Bab II Landasan Teori, berisi mengenai landasan teori dimaksudkan untuk 

mengemukakan teori yang dapat dipakai untuk pemecahan masalah. 

Bab III Metode Penelitian, memuat metode penelitian yang digunakan 

untuk melakukan analisa menggunakan data yang dikaji, cara penilaian supaya 

mendapatkan hasil, yang meliputi metode pengumpulan data dan alat analisis. 

Bab IV Gambaran Umum dan Pembahasan, pada bagian ini menjelaskan 

tentang gambaran umum, profil informan, riwayat informan yang berhubungan 

dengan perpustakaan, tahapan-tahapan yang dilakukan oleh informan pada saat 

melakukan pencarian informasi, dan analisis mengenai pembahasan dari hasil 

penelitan yang telah dilakukan oleh peneliti. 

Bab V Simpulan dan Saran, bab terakhir yang memuat tentang kesimpulan 

dari hasil pembahasan yang telah dirangkum dan disajikan pada bagian terakhir 

ini. serta saran-saran untuk perpustakaan dan mahasiswa Ilmu Perpustakaan. 



BAB IV 

GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 Bab ini akan membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian dan 

hasil penelitian. Tempat penelitian dilakukan di Fakultas Adab dan Ilmu Budaya 

dan di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dari tanggal 10 April 2014 

sampai 20 Mei 2014. Sebelum peneliti mendeskripsikan hasil penelitian, untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, maka akan dijelaskan terlebih dahulu 

mengenai sejarah singkat lokasi penelitian. 

4.1.1 Sejarah Singkat Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta 

merupakan sumber belajar dan sumber intelektual yang amat penting bagi sivitas 

akademika terutama dalam mendukung tercapainya program Tri Dharma 

Perguruan Tinggi. Hal ini sejalan dengan fungsi perpustakaan sebagai sumber dan 

pusat layanan informasi. 

Sejarah terbentuknya Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga tidak dapat 

dipisahkan dengan institusi induknya, yaitu Perguruan Tinggi Agama Islam 

Negeri (PTAIN) yang didirikan pada tanggal 26 September 1951 berdasarkan PP 

No. 34 Tahun 1950. Kemudian  pada tanggal 24 Agustus 1960 berdasarkan PP 

No. 11 Tahun 1960 PTAIN Yogyakarta digabungkan dengan Akademi Dinas 

Ilmu Agama (ADIA) Jakarta menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN), al-

Jami’ah al-Islamiyah al-Hukumiyah, di Yogyakarta. Dalam perkembangannya, 
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IAIN Sunan Kalijaga berubah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan 

Kalijaga pada tanggal 14 Oktober 2004 berdasarkan Keputusan Presiden No.50 

Tahun 2004. 

Sejalan dengan perkembangan sejarah UIN Sunan Kalijaga tersebut, 

Perpustakaan mengalami peningkatan status, terutama setelah diberlakukannya 

Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 14 Tahun 1988. Berdasarkan  aturan ini, 

status Perpustakaan yang semula secara struktural berada di bawah Sekretaris 

Institut, berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan yang secara 

struktural berada langsung di bawah Rektor.  

4.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 

1. Tugas Pokok Perpustakaan 

 Tugas pokok Perpustakaan UIN Sunan kalijaga Yogyakarta sesuai dengan 

keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 14 Tahun 1998 dan Keputusan Menteri 

Agama (KMA) Nomor 339 Tahun 1993 adalah sebagai berikut: 

a. Merencanakan pengembangan kepustakaan dan pustakawan 

b. Mengadakan dan memberikan pelayanan untuk keperluan pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

c. Mengadakan kerjasama antar perpustakaan 

d. Mengendalikan, mengevaluasi dan menyusun laporan kepustakaan. 
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2. Fungsi Perpustakaan 

 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, perpustakaan mempunyai fungsi 

sebagai berikut: 

a. Penyusunan konsep rencana dan program kerja 

b. Perencanaan pengembangan perpustakaan 

c. Perencanaan pengembangan pustakawan 

d. Pengadaan dan pemberian pelayanan bahan pustaka 

e. Pemeliharaan bahan pustaka 

f. Pelaksanaan pelayanan referensi 

g. Pelaksanaan katalogisasi 

 

4.1.1.2 Visi dan Misi Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

1. Visi 

Mengembangkan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga sebagai perpustakaan 

penelitian berbasis keislaman dan keilmuan. 

2. Misi 

a. Mengembangkan sumber-sumber belajar yang unggul dalam bidang 

keislaman dan keilmuan. 

b. Meningkatkan akses ke sumber-sumber penelitian dalam bidang keislaman 

dan keilmuan berbasis teknologi informasi. 

c. Meningkatkan kualitas layanan prima yang sesuai dengan perkembangan 

teknologi informasi. 
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d. Memperkuat hubungan kerja sama dengan lembaga terkait untuk 

meningkatkan akses ke sumber-sumber yang relevan. 

4.1.1.3 Struktur Organisasi Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Mengacu pada Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga No:42.C 

Tahun 2013 tentang struktur organisasi Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta sebagai berikut: 

Gambar 2 
Struktur Organisasi Perpustakaan 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2013/2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Guide Book Panduan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2013) 
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4.1.1.4 Jenis Layanan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Layanan di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga terbagi menjadi 2 layanan, 

antara lain: 

1. Layanan Teknis 

Layanan teknis merupakan layanan yang ada di perpustakaan yang tidak 

berhubungan dengan pemustaka. Yang termasuk layanan ini antara lain: 

a. Pengembangan dan Pengadaan Bahan Perpustakaan 

b. Pengolahan Bahan Perpustakaan 

c. Pemeliharaan Bahan Perpustakaan 

d. Sistem Informasi 

2. Layanan Umum 

Layanan umum pada perpustakaan UIN Sunan Kalijaga menerapkan 

sistem layanan terbuka (open access). Berdasarkan layanannya, koleksi 

perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dibedakan menjadi 7, antara lain: 

a. Layanan Sirkulasi 

b. Layanan Referensi 

c. Layanan Serial 

d. Layanan Multimedia dan Internet 

e. Layanan Corner 

f. Layanan Informasi, Promosi dan Kerjasama 

g. Layanan Tata Usaha 
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4.1.1.5 Koleksi Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Koleksi Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga dibedakan menjadi 2 (dua), 

yaitu:  

1. Koleksi Umum 

Pengolahan koleksi umum Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga 

menggunakan sistem klasifikasi DDC (Dewey Decimal Classification), yaitu 

sistem yang membagi atau mengklasifikasikan koleksi berdasarkan subjek atau isi 

dari koleksi tersebut. DDC ini terdiri dari klas 000 sampai klas 900 (klas besar) 

2. Koleksi Islam 

Pengolahan koleksi islam Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga 

menggunakan sistem klasifikasi DDC yang sudah dikembangkan yang merupakan 

perluasan DDC versi Islam. 

Nomor klasifikasi berikut merupakan klas besar. Setiap nomor klasifkasi 

tersebut diperinci lagi dalam notasi yang spesifik untuk menunjukkan subjek yang 

lebih khusus. 
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Tabel 2 
Koleksi Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Koleksi Umum Koleksi Islam 
Klas Subyek Klas  

000 
Karya Umum (Penelitian, 

Perpustakaan dan Informasi, 
Ilmu Komputer) 

2X0 Islam (umum) 

100 Filsafat dan Psikologi Umum 2X1 Al-Qur’an an Ilmu Terkait 
200 Agama 2X2 Hadis Ilmu Terkait 
300 Ilmu-Ilmu Sosial 2X3 Aqaid dan Ilmu Qalam 
400 Bahasa 2X4 Fiqih 
500 Ilmu Murni 2X5 Akhlak Tasawuf 
600 Ilmu-Ilmu Terapan 2X6 Sosial Budaya 
700 Kesenian dan Olah Raga 2X7 Filsafat dan Perkembangannya 
800 Kesusastraan 2X8 Aliran dan Sekte 
900 Sejarah, Geografi dan Biografi 2X0 Sejarah Islam dan Modernisasi 

Tabel 3 
Peta Penempatan Layanan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga 

No. Jenis Layanan No. Panggil Tempat 

1. 
Sirkulasi (Koleksi Studi 

Islam) 
SR 2X0 s.d. SR 2X9 
AS 2X0 s.d. AS 2X9 

Lantai 3 

2. 
Sirkulasi (Koleksi Studi 

Umum) 
SR 000 s.d. SR 900 
AS 000 s.d. AS 000 

Lantai 4 

3. Tandon Referensi Buku Copy 1 (C10 Lantai 4 Timur 

4. Referensi 
RF 2X0 s.d. RF 2X9 
AR 2X0 s.d. AR 2X9 

Lantai 2 Barat 

5. Skripsi Sesuai Fakultas Lantai 2 Timur 
6. Serial  Lantai 2 Barat 

7. Audio Visual 
AV 2X0 s.d. AV 2X9 
AV 000 s.d. AV 900 

Lantai 2 
(Multimedia dan 

lantai 3) 

8. Iranian Corner 
IC 2X0 s.d. IC 2X9 
IC 000 s.d. IC 900 

Lantai 3 Barat 

9. Canadian Corner 
CC 2X0 s.d. CC 2X9 
CC 000 s.d. CC 900 

Lantai 3 Timur 

10. Saudi Arabian Corner 
SC 2X0 s.d. SC 2X9 
SC 000 s.d. SC 900 

Lantai 3 Barat 

(Sumber: Guide Book Panduan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2013) 
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4.1.1.6 Jam Buka Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta membuka jam layanan bagi 

pemustaka selama 6 hari kerja. Pemustaka dapat mengakses koleksi dengan 

menggunakan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) maupun dengan menggunakan 

Kartu Tanda Anggota Perpustakaan (KTA). 

 

Tabel 4 
Jam Buka Layanan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
Senin – Kamis 08.00 WIB – 20.00 WIB 

Jum’at 
(istirahat) 

08.00 WIB – 20.00 WIB 
(11.30 WIB – 13.00 WIB) 

Sabtu 08.30 WIB – 15.00 WIB 
Minggu Libur 

(Sumber: Guide Book Panduan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2013) 

 

4.1.1.7 Tata Tertib Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Setiap pemustaka yang mengunjungi perpustakaan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta wajb utuk mentaati peraturan/tata tertib yang telah ditetapkan oleh 

perpustakaan. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Kewajiban Pemustaka 

a. Berpakaian sopan, bersih, rapi dan menutup aurat bagi wanita 

b. Tidak berjaket dan sejenisnya, bersarung, bersandal jepit dan memakai topi 

di perpustakaan 

c. Menjaga ketertiban, kebersihan, dan ketenangan selama berada di ruang 

perpustakaan 

d. Menjaga dan merawat koleksi yang telah dipinjam selama dalam pinjaman 
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e. Menggunakan seluruh peralatan sesuai dengan peruntukkannya, bukan 

untuk kepentingan di luar ketentuan yang ada 

f. Memasukkan buku cetak, binder, tas dan jaket ke daam locker yang 

disediakan. Barang-barang berharga seperti laptop, handphone (HP), uang, 

perhiasan dan sejenisnya harap dibawa dan dijaga sendiri. Kehilangan 

barang di perpustakaan bukan menjadi tanggung jawab perpustakaan 

g. Menunjukkan identitas yang masih berlaku ketika menggunakan seluruh 

fasilitas di perpustakaan 

h. Mengurangi dering volume, mengubah profil ke nada getar atau menon-

aktifkan HP selama berada di perpustakaan 

i. Pemustaka luar sivitas akademika dan tidak memiliki kartu sakti, wajib 

membayar biaya kunjungan sesuai peraturan yang berlaku 

j. Mematuhi tata tertib sebagaimana yang ada dalam buku Etika Mahasiswa 

UIN Sunan Kaljaga Yogyakarta 

2. Hak Pemustaka 

a. Memperoleh semua jasa layanan perpustakaan 

b. Memanfaatkan fasilitas Perpustakaan Universitas dalam rangka kegiatan 

akademik dan ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

c. Mengajukan usulan-usulan untuk melengkapi koleksi perpustakaan 

d. Memberikan masukan, saran, dan kritik untuk kemajuan perpustakaan 
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4.1.2 Sejarah Singkat Fakultas Adab Dan Ilmu Budaya 

Fakultas Adab di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta resmi dibuka pada 

tanggal 12 Oktober 1961 berdasarkan Penetapan Menteri Agama No. 43 tanggal 9 

Agustus 1960. Dari tahun 1961 hingga tahun 1970, jurusan yang dibuka hanya 

Jurusan Sastra Arab, dan pada tahun akademik 1970/1971 mulai dibuka Jurusan 

Sejarah dan Kebudayaan Islam.  

Pada tahun 1974, berdasarkan hasil Rapat Kerja Pengembangan Kurikulum 

di Cipayung, Jurusan Sastra Arab diperluas menjadi Jurusan Bahasa dan Sastra 

Arab, sedangkan Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam tetap tidak mengalami 

perubahan. Karena tuntutan kebutuhan masyarakat, maka fakultas Adab dan Ilmu 

Budaya berusaha mengembangakan diri dengan membuka beberapa program studi 

baru. Sampai sekarang ini Fakultas Adab  dan Ilmu Budaya telah memiliki 5 

(lima) jurusan/program studi, yaitu: 

1. Bahasa dan Sastra Arab (BSA)  

2. Sejarah dan Kebudayaan Islam (SKI)  

3. Ilmu Perpustakaan dan Informasi (IPI/S1) 

4. Perpustakaan dan Informasi Islam (PII/D3) 

5. Sastra Inggris 

Sampai tahun 2014, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya pernah dipimpin oleh 

beberapa dekan sebagaimana berikut: 

1. Prof. H. Mochtar Yahya 

2. Drs. H. Husein Yahya 

http://adab.uin-suka.ac.id/prodi/profil/1
http://adab.uin-suka.ac.id/prodi/profil/2
http://adab.uin-suka.ac.id/prodi/profil/3
http://adab.uin-suka.ac.id/prodi/profil/4
http://adab.uin-suka.ac.id/prodi/profil/5
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3. Drs. Khozin Siraj 

4. Drs. H. Ismail Thaib 

5. Prof. Dr. H. Nouruzzaman Shiddieqie, M.A 

6. H. Ma'mun Muhammad Mura'i, LML 

7. Drs. H. Taufiq Ahmad Dardiri, SU 

8. Prof. Dr. Machasin , M.A 

9. Drs. H.M. Syakir Ali, M.Si 

10. Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc., M.Ag. 

11. Dr. Hj. Siti Maryam, M.Ag. 

4.1.2.1 Visi Misi dan Tujuan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya 

1. Visi: 

Unggul dan terkemuka dalam pemaduan dan pengembangan studi keislaman dan 

ke-adab-an 

1. Misi: 

a. Mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang keislaman dan 

ke-adab-an 

b. Meningkatkan penelitian dalam bidang keislaman dan ke-adab-an bagi 

kepentingan akademik dan masyarakat 

c. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keislaman 

dan ke-adab-an 
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d. Mengembangkan kerja sama fakultas dengan berbagai pihak, terutama 

dalam bidang keislaman dan ke-adab-an 

2. Tujuan: 

a. Menghasilkan sarjana yang beriman, berakhlak mulia, memiliki kecakapan 

sosial dan manajerial, dan berjiwa kewirausahaan (entrepreneurship), serta 

rasa tanggung jawab sosial kemasyarakatan. 

b. Menghasilkan sarjana yang mempunyai kemampuan akademis dan 

profesional yang integratif-interkonektif dalam bidang ke-adab-an. 

c. Menghasilkan sarjana yang menghargai dan menjiwai nilai-nilai keilmuan 

dalam bidang ke-adab-an dan kemanusiaan. 

d. Menjadikan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga sebagai 

pusat studi yang unggul dalam      bidang kajian dan penelitian ilimu-ilmu 

ke-adab-an yang integratif-interkonektif. 

e. Terbangunnya jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni 

Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

4.1.2.2 Visi dan Misi Program Studi Ilmu Perpustakaan 

1. Visi 

Visi yang ingin dituju oleh program studi ilmu perpustakaan ialah unggul 

dan terkemuka dalam pengembangan Ilmu Perpustakaan dan Informasi berbasis 

keislaman. 

 

 



 
60 

 

2. Misi 

a. Menyelenggarakan dan mengembangakan pendidikan dan pengajaran yang 

berkualitas dalam bidang Ilmu Perpustakaan dan Informasi berbasis 

keislaman 

b. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas dalam bidang ilmu 

perpustakaan dan informasi berbasis keislaman bagi kepentingan akademik 

dan masyarakat 

c. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas Tri 

Dharma Perguruan Tinggi dalam ilmu perpusakaan dan informasi berbasis 

keislaman 

d. Meningkatkan peran serta program studi dalam pengembangan ilmu 

perpustakaan dan informasi bagi masyarakat. 

 

4.2 Profil Mahasiswa Sebagai Informan 

Penelitian kualitatif menggunakan sumber data yang disebut sebagai 

informan, yang mana dalam penelitian ini dibutuhkan proses observasi dan 

wawancara agar diperoleh informasi mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan 

perilaku pencarian informasi guna keperluan penyusunan skripsi yang dilakukan 

oleh subjek penelitian. 

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu peneliti melakukan 

pengamatan kepada subjek yang akan diteliti. Dari hasil pengamatan tersebut, 

peneliti memperoleh 5 (lima) informan yang sesuai dengan deskripsi kriteria yang 
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dicari. Pemilihan 5 (lima) informan tersebut berdasarkan kriteria yang telah 

disebutkan pada bab sebelumnya, yaitu: 

1. Informan tersebut berjenis kelamin laki-laki dan perempuan karena terdapat 

perbedaan yang mendasar pada setiap kepribadiannya 

2. Informan yang ditemui oleh peneliti merupakan informan yang mempunyai 

semangat tinggi dalam menyusun skripsi 

3. Informan tersebut tergolong dalam mahasiswa yang mempunyai Indeks 

Prestasi Kumulatif (IPK) 3,5 karena dirasa informan tersebut mempunyai 

motivasi belajar yang lebih tinggi 

4. Informan tersebut berkompeten dibidang penelusuran informasi, informan 

tersebut tergolong cukup asing dengan peneliti 

5.  Informan tersebut paling aktif mengunjungi perpustakaan untuk keperluan 

pencarian informasi. 

Berdasarkan pertimbangan yang dilakukan oleh peneliti, peneliti 

menentukan 5 informan yang terkait dengan kriteria yang telah disebutkan. agar 

data yang dituangkan dalam penelitian ini akurat dan dapat dipercaya, peneliti 

mendeskripsikan profil dari masing-masing informan. Berikut adalah profil dari 

masing-masing informan: 

Informan pertama yang mempunyai nama lengkap Alit Priyo Samekto 

yang biasa dipanggil dengan sebutan Alit. Alit merupakan mahasiswa Program 

Studi Ilmu Perpustakaan semester 8 (delapan) angaktan 2010 yang sedang sibuk 

menyusun skripsi. Alit yang terlahir pada tanggal 13 Desember 1991 ini sangat 

menggemari social media dan main game adalah hobbynya. Informan ini selalu 
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terlihat di social media apapun dan tidak jarang pula mengupdate segala aktivitas 

yang dia lakukan termasuk sedang mengerjakan skripsi. Tidak patah arang dan 

selalu semangat dalam mengerjakan sesuatu adalah ciri dari informan pertama ini. 

Sesuai dengan motto hidupnya yaitu “hidup itu hanya sekali, segala apa yang 

dilakukan jangan pernah disia-siakan dan kegagalan merupakan awal dari 

kesuksesan, jangan pernah berhenti jika ada kegagalan”. Informan ini bertempat 

tinggal di Trukan Selomartani Kalasan Yogyakarta. Asal sekolah informan 

pertama yaitu SMA N 1 Prambanan, dari sinilah informan kenal dengan 

perpustakaan. Informan ini tergolong dalam mahasiswa yang aktif mengunjungi 

perpustakaan untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Intensitas kunjung ke 

perpustakaan semakin meningkat ketika informan mulai mengerjakan skripsi. 

informan pertama ini menggunakan perpustakaan sebagai media utama yang 

digunakan sebagai acuan penyusunan skripsi. 

Informan kedua yang akrab disapa Tati yang mempunyai nama lengkap 

Sudiarti Wulandari. Informan kedua ini juga merupakan mahasiswa aktif Program 

Studi Ilmu Perpustakaan semester 8 (delapan) angkatan 2010. Perempuan 

kelahiran Banjarnegara 22 Juni 1993 ini selalu berpenampilan feminine dengan 

postur tubuh tinggi tegak. Selalu percaya diri, berfikir positif, mandiri, semangat 

dan lembut adalah ciri dari informan kedua ini. Hal ini bisa dilihat dari segala 

sesuatu yang dilakukan oleh informan pada kegiatan kesehariannya. Selain sibuk 

mengerjakan skripsi, informan yang berasal dari Banjarnegara Jawa Tengah ini 

juga tinggal di Pondok Pesantren Nurul Ummahad sejak bulan Oktober hingga 

saat ini. Selain kegiatan yang diikuti selama di pondok, informan ini juga sebagai 
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tenaga parttime di Taman Pintar sejak Januari sampai sekarang. Namun disisi lain 

informan ini adalah tipikel orang yang suka ketenangan apalagi pada saat 

mengerjakan sesuatu dalam hal ini adalah mengerjakan skripsi. Informan kedua 

ini melakukan pencarian informasi di perpustakaan pada saat informan 

mempunyai waktu luang. Peneliti memilih informan ini karena informan tersebut 

mampu berkomunikasi dengan baik dan mampu menyampaikan segala informasi 

mengenai hal yang terkait dengan pencarian informasi yang dibutuhkan oleh 

peneliti. 

Informan ketiga ini mempunyai nama lengkap Ahmad Anwar yang biasa 

disapa dengan sebutan Aan. Aan yang juga merupakan mahasiswa semester 8 

(delapan) angkatan 2010 Program Studi Ilmu Perpustakaan ini sedang sibuk 

mengerjakan skripsi. Informan ketiga ini berasal dari Karang Banyurejo Tempel 

Sleman Yogyakarta dan merupakan lulusan SMK Ma’arif Salam Magelang 

dengan Jurusan Teknik Otomotif hingga akhirnya memilih Ilmu Perpustakaan 

sebagai Program Studi dimasa kuliahnya. Olah raga adalah hobby dari pria 

berkacamata ini. Kegiatan yang dilakukan oleh informan diluar kuliah dan diluar 

kesibukannya menyusun skripsi adalah mengikuti UKM (Unit Kegiatan 

Mahasiswa) salah satunya adalah INKAI (Institut Karate-Do Indonesia) selain itu  

juga tergabung dalam organisasi yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu 

Perpustakaan yang tidak lain adalah ALUS (Assosiation of Library University 

Student). Informan ini di pilih oleh peneliti karena informan tersebut berkompeten 

dibidang pencarian informasi. Hal ini dapat diketahui dari cara yang dilakukan 

oleh informan dalam proses pencarian informasi yang menggunakan aplikasi 
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khusus untuk menyimpan informasi yang diperolehnya dari media internet. 

Ketepatan informan dalam melakukan pencarian informasi tidak diragukan lagi. 

informan ketiga ini menggunakan internet sebagai media utama dalam menyusun 

skripsi karena kemudahan dalam memperoleh informasi yang juga selalu up-to-

date. 

Informan keempat yang kerap disapa Nuri dengan nama lengkapnya Nuri 

Riani juga merupakan mahasiswa tingkat akhir Program Studi Ilmu Perpustakaan 

Angkatan 2010. Perempuan kelahiran Purworejo 21 Februari 1992 yang 

mempunyai motto hidup I like who I’am ini sangat gemar membaca. Sesuai 

dengan motto hidupnya, informan keempat ini sangat menyukai dirinya yang apa 

adanya. Informan ini bertempat tinggal di Klurakbaru Bokoharjo Prambanan 

Sleman Yogyakarta yang berasal dari lulusan SMK 4 Yogyakarya dengan Jurusan 

Pariwisata. Kegiatan yang di lakukan informan ini selain diluar kesibukannya 

menyusun skripsi saat ini adalah sebagai tenaga parttime di Perpustakaan UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, kegiatan yang lain juga sebagai tenaga pengajar di 

TPA yang berada tidak jauh dari rumahnya, kesibukannya selain itu juga sebagai 

anggota Karang Taruna di desa tempat tinggalnya. Namun, dengan dibebani 

banyak kegiatan seperti itu, informan tersebut tidak patah semangat untuk terus 

melanjutkan penyusunan skripsi untuk mendapatkan yang terbaik. Informan 

keempat ini sangat mudah ditemui peneliti karena informan ini tak lain adalah 

tenaga parttime di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Peneliti tertarik untuk 

menjadikan informan ini sebagai sumber data karena yang dilakukan oleh 

informan keempat ini dalam mencari  informasi yaitu pada saat informan tersebut 
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melakukan selving koleksi yang terdapat dalam perpustakaan. Secara tidak 

sengaja informan sering menemukan informasi yang sesuai dengan topik skripsi 

yang sedang dikerjakannya. Jadi informan ini jarang mencari koleksi dengan 

melalui mesin pencari informasi yang di sebut OPAC dan perpustakaan adalah 

media penunjang utama dalam penyusunan skripsi. 

Informan kelima yang bernama panjang Ratri Putri Sarendah yang 

mempunyai dua panggilan, kadang dipanggil Ratri kadang juga dipanggil dengan 

sebutan Putri. Informan kelima kelahiran Sidoarjo 04 Juli 1992 ini juga 

merupakan mahasiswa tingkat akhir angkatan 2010 dengan Program Studi Ilmu 

Perpustakaan. Perempuan dengan paras wajah manis dengan postur tubuh mungil 

ini sangat hobby dengan olah raga terutama olah raga badminton. Saat ini 

informan bertempat tinggal di kos yang beralamat di Kapuh Samirono baru 

Yogyakarta. Meskipun informan tersebut penduduk asli Yogyakarta yang 

beralamatkan di Baran Srigading Sanden Bantul Yogyakarta, namun informan 

tersebut lebih memilih tinggal di kos karena akses untuk ke kampus yang tidak 

terlalu jauh. Informan kelima ini dipilih peneliti karena informan tersebut sering 

ditemui peneliti baik di perpustakaan maupun di fakultas pada saat informan 

melakukan pencarian informasi dan sedang mengerjakan skripsi. intensitas kujung 

informan ke perpustakaan semakin meningkat pada saat mulai mengerjakan 

skripsi karena perpustakaan merupakan penunjang utama untuk pencarian 

informasi bagi informan terakhir ini.  
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4.3 Riwayat Pendidikan Informan Berhubungan dengan Perpustakaan 

Setelah membahas mengenai profil dari masing-masing informan, 

selanjutnya pada bagian ini peneliti akan memaparkan tentang riwayat yang 

berhubunhan dengan perpustakaan pada jenjang-jenjang pendidikan yang pernah 

dilaluinya. Pada bagian ini akan dipaparkan tentang beberapa hal terkait dengan 

riwayat pendidikan informan yang berhubungan dengan perpustakaan diantaranya 

yaitu, kapan pertama kali informan mengenal perpustakaan, apa yang mendorong 

informan untuk mendatangi perpustakaan dan apa yang dicari oleh informan jika 

berkunjung ke perpustakaan. 

Informan pertama yaitu Alit Priyo Samekto menjelaskan tentang 

bagaimana awal mulanya mengenal perpustakaan. Informan ini mengenal 

perpustakaan pada waktu duduk di bangku SMP.  Pada saat SD informan ini 

belum begitu mengenal perpustakaan, karena perpustakaannya yang tergabung 

dengan UKS sehingga informan hanya sebatas mengenal perpustakaan sebagai 

tempat penyimpanan buku.  

Alit: pas aku kenal itu kapan yaa,, eh dulu pas SMP baru kenal 
perpustakaan tapi untuk tau banget itu pas SMA. (Wawancara A, 
No.1, Senin 28 April 2014, pukul 13.33-14.20 WIB) 
Alit: ya aku sendiri yang tau perpustakaan itu, Cuma ya baru kenal 
banget itu pas SMA, kalo pas SD itu taunya ya cuma perpustakaan 
buat nyimpen-nyimpen buku aja. (Wawancara A, No.3, Senin, 28 
April 2014, pukul 13.33-14.20 WIB). 
Alit: ono yoo, tapi neng SD ki perpustakaane biasa, paling Cuma 
buat nempatin buku-buku aja setauku, soalnya perpustakaannya 
digabung satu ruang sama UKS,  nek istirahat yo meng neng UKS 
karo neng perpus kui tapi ora moco-moco. (Wawancara A, No.4, 
Senin 28 April 2014, pukul 13.33-14.20 WIB). 
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 Berdeba dengan informan pertama, informan yang kedua ini mengenal 

perpustakaan sejak duduk dibangku SD. Awal perkenalan informan ini dengan 

perpustakaan bermula dari mata pelajaran Teknologi Informasi (TI) pada waktu 

duduk di kelas 6. Namun persepsi informan tersebut tentang perpustakaan pada 

waktu itu sama dengan yang dijelaskan oleh informan pertama, yaitu 

perpustakaan sebagai tempat untuk menyimpan buku juga tempat untuk 

meminjam buku. Seiring dengan berjalannya waktu, informan ini lebih mengenal 

lagi tentang perpustakaan pada saat duduk dibangku SMP, pada saat itu 

perpustakaanya tergolong cukup bagus karena telah dikembangkan oleh 

pustakawan yang mendapat pendidikan formal dari Ilmu Perpustakaan. 

Tati: aku kenal perpus itu pas SD, waktu itu ada pelajaran TI 
(Teknologi Informasi) kalo ga kelas 5 ya kelas 6. (Wawancara B, 
No.1, Senin 28 April 2014 pukul, 12.30-13.25 WIB). 
Tati: kalo Tati tau sendiri perpus itu apa, ketika masuk perpus itu 
langsung tau perpus itu buat nyimpen-nyimpen buku. Tapi ya 
karna ada pelajaran TI pas SD tadi, gatau dari situ entah gurunya 
secara sengaja sambil ngenalin perpustakaan ato emang ga sengaja 
ya kurang tau.hehe (Wawancara B, No.2, Senin 28 April 2014, 
pukul 12.30-13.25 WIB). 
Tati: kenal banget sih engga, Cuma tau aja, kalo kenal banget itu 
pas SMP, soalnya pas SD itu perpusnya masih belom ter manage, 
buku masih acak-acakan, ga sebagus kaya sekarang lia, yang uda 
rapi dan bersih, pas jamanku dulu ga ada pustakawannya, yang 
melayani ya cuma gurunya. (Wawancara B, No.4, Senin 28 April 
2014, pukul 12.30-13.25 WIB). 
 

 Hampir sama dengan informan pertama dan kedua, informan ketiga ini 

mengenal perpustakaan sejak duduk dibangku SD dengan pandangan bahwa 

perpustakaan merupakan sebatas tempat untuk penyimpanan buku. Namun untuk 

mengenal lebih tentang manfaat dan fungsi dari perpustakaan sejak duduk 
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dibangku SMP. Pada saat SMP informan ini sering mengunjungi perpustakaan 

hanya untuk sekedar membaca koleksi yang tersedia di perpustakaan. Minimnya 

fasilitas yang memadai dan kurangnya pengolahan perpustakaan tersebut 

membuat informan ini enggan ke perpustakaan. 

 Aan: oallah, aku SMP baru kenal sama perpustakaan. (Wawancara 
C, No.3, Senin 28 April 2014, pukul 14.43-15.30 WIB). 
Aan: pas SD gapernah ke perpus aku. (Wawancara C, No.6, Senin 
28 April 2014, pukul 14.43-15.30 WIB). 
Aan: iya waktu itu aku SMP baru bener-bener kenal, soalnya pas 
SD itu perpustakaannya biasa, cuma ada tumpukan buku gitu aja. 
(Wawancara C, No.8, Senin 28 April 2014, pukul 14.43-15.30 
WIB). 
 

 Perkenalan informan keempat dengan sebuah perpustakaan juga hampir 

sama dengan informan-informan sebelumnya, yaitu berawal ketika informan ini 

melihat tulisan yang terdapat pada dinding perpustakaan yang menandakan bahwa 

ruangan tersebut digunakan untuk menyimpan buku. Pada saat itu informan duduk 

dibangku SD. Persepsi mengenai perpustakaan juga sama seperti yang dijelaskan 

oleh informan sebelumnya, yaitu perpustakaan hanyalah tempat untuk menyimpan 

buku-buku tanpa mengetahui fungsi dan manfaat dari perpustakaan itu sendiri. 

Namun informan yang biasa disapa Nuri ini sangat gemar membaca, dari situlah 

informan ini menyukai perpustakaan karena menyediakan buku-buku yang sesuai 

dengan kebutuhannya. 

Nuri: kalo aku tu ya, pas SD itu cuma tau aja perpus itu tempat 
buat nyimpen buku dan sekedar tempat buat minjem buku. 
(Wawancara D, No.1, Selasa 29 April 2014, pukul 12.06-12.57 
WIB). 
Nuri: Tapi untuk kenal banget itu pas SMP uda tau manfaat dari 
perpus itu apa. Jadi ya bisa dibilang kenalnya pas SMP. 
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(Wawancara D, No.2, Selasa 29 April 2014, pukul 12.06-12.57 
WIB). 

 

 Berikutnya yaitu Ratri Putri Sarendah, informan kelima yang pada 

awalnya mengenal perpustakaan pada saat duduk dibangku SMP. Rata-rata 

informan mengenal perpustakaan pada saat duduk dibangku SMP karena pada 

saat jenjang pendidikan pertama atau pada saat SD terbilang masing-masing 

informan masih sangat asing terhadap perpustakaan.  

Ratri: mmm.. aku itu baru kenal sama perpustakaan pas SMP. 
(Wawancara E, No.1 Selasa 29 April 2014 pukul 13.36-14.45) 
Ratri: belom belom, ya tau perpustakaan cuma buat tempat buku 
aja. (Wawancara E, No.1, Selasa 29 April 2014, pukul 13.36-
14.45 WIB) 
Ratri: ga ada kok, ga pernah ke perpus juga, soalnya perpusnya 
masih biasa banget, masih berantakan buku-bukunya. 
(Wawancara E, No.1, Selasa 29 April 2014, pukul 13.36-14.45 
WIB). 
 

 Pentingnya pengenalan perpustakaan sejak usia dini sebenarnya sangat 

dianjurkan guna menjadikan seseorang tersebut mengetahui manfaat dan fungsi 

dari perpustakaan yang sesungguhnya, sehingga dapat memberikan kesan yang 

baik kepada setiap anak agar dapat menjelajahi dunia informasi yang semakin 

berkembang. Seperti yang di alami oleh masing-masing informan yang pada 

mulanya tidak begitu mengenal perpustakaan karena tidak ada pengenalan khusus 

terhadap arti pentingnya sebuah perpustakaan. Namun ada beberapa hal yang 

melatar belakangi informan tersebut mengenal sebuah perpustakaan untuk 

pertama kalinya. Dalam hal ini, terdapat perbedaan pada masing-masing informan 

dalam mengenal perpustakaan. Ada yang mengenal perpustakaan dengan 

sendirinya ada pula yang mengenal perpustakaan dari gurunya.  
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Alit: ya aku sendiri yang tau perpustakaan itu... (Wawancara A, 
No.3, Senin 28 April 2014, pukul 13.33-14.20 WIB). 
Tati: kalo Tati tau sendiri perpus itu apa, ketika masuk perpus itu 
langsung tau perpus itu buat nyimpen-nyimpen buku. Tapi ya 
karna ada pelajaran TI pas SD tadi, gatau dari situ entah gurunya 
secara sengaja sambil ngenalin perpustakaan ato emang ga sengaja 
ya kurang tau. (Wawancara B, No.2, Senin 28 April 2014, pukul 
12.30-13.25 WIB). 
Aan: dulu itu dikenalin sama guru dari tugas-tugas yang disuruh 
guru ngerjain lewat perpustakaan, jadi ya secara tidak langsung 
guru to yang ngenalin. (Wawancara C, No.7, Senin 28 April 2014, 
pukul 14.43-15.30 WIB). 
Nuri: iya li, aku tau dari aku sendiri, semakin kesini aku semakin 
ngerti apa itu perpustakaan. (Wawancara D, No.6, Selasa 29 April 
2014, pukul 12.06-12.57 WIB). 
Ratri: bisa di bilang guruku yang ngenalin. (Wawancara E, No.5, 
Selasa 29 April 2014, pukul 13.36-14.45 WIB). 

 

 Beragam cara yang melatarbelakangi informan mengenal sebuah 

perpustakaan. Di sisi lain masing-masing informan juga memiliki perbedaan 

dalam hal yang mendorong minat untuk mengunjungi perpustakaan. Seperti yang 

dialami oleh informan pertama, yang menyatakan jika awalnya ke perpustakaan 

hanya karena ada dorongan dari guru yang menyuruhnya meminjam buku di 

perpustakaan pada saat SMP. Selain itu, ke perpustakaan hanya memanfaatkan 

fasilitas yang ada di perpustakaan seperti, tape dan televisi sebagai penunjang 

kegiatan belajar mengajar pada saat duduk dibangku SMA.  

Alit: neng perpus ki meng nek disuruh pinjem buku tok, itu aja pas 
SMP, kalo SD ga pernah sama sekali. (Wawancara A, No.5, Senin 
28 April 2014, pukul 13.33-14.20 WIB). 

 

 Informan pertama ini belum mempunyai minat kunjung ke perpustakaan 

pada waktu duduk dibangku sekolah, keinginannya untuk mengujungi 
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perpustakaan hanya sebatas dorongan dari guru yang menyuruhnya meminjam 

buku di perpustakaan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, minat kunjung 

untuk ke perpustakaan mulai bertambah pada saat informan tersebut memasuki 

jenjang perguruan tinggi. Hal ini disebabkan karena kesadarannya dalam 

memenuhi kebutuhan informasi yang semakin bertambah. 

Alit: beda banget, kalo sekarang kebutuhannya semakin banyak 
dan macem-macem, ya karna buat kebutuhan rujukan nyusun 
skripsi. (Wawancara A, No.47, Jum’at 02 Mei 2014, pukul 14.47-
15.15 WIB). 
 

 Minat untuk mengunjungi perpustakaan semakin bertambah ketika 

informan ini sedang melakukan penyusunan skripsi. Banyak informasi yang harus 

ditelusuri untuk menunjang penyelesaian skripsi yang sedang dikerjakan. Dengan 

banyaknya informasi yang dibutuhkan, intensitas informan untuk mengunjungi 

perpustakaan semakin meningkat.  

Alit: ya yang tadi itu ke perpus cuma nyari buku, ato foto copy ato 
motret-motret buat keperluan nyusun skripsiku. Kalo ga ya baca-
baca juga. (Wawancara A, No.39, Senin 28 April 2014, pukul 
13.33-14.20 WIB). 
Alit: iya jelas nek itu, aku mesti meluangkan waktu tiap harinya 
buat ngerjain skripsi, jadi minimal 3 kali seminggu harus ke 
perpustakaan, malah hampir tiap hari ke perpus buat nyari 
informasi yang dibutuhin terkait judul skripsiku. (Wawancara A, 
No.41, Senin 28 April 2014, pukul 13.33-14.20 WIB). 

 

 Bacaan mengenai biografi tokoh-tokoh yang berpengaruh di dunia 

merupakan bacaan yang menjadi favorit dari informan kedua ini, berawal dari 

membaca buku biografi Albert Einstein pada waktu duduk di bangku SD, hingga 

sekarang informan ini menyukai bacaan mengenai biografi. Terdapat hal lain yang 
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mendorong informan untuk mengunjugi perpustakaan, yaitu ketika informan 

menginjak bangku SMP.  

Tati: waktu itu sempet minjem satu buku, mmm tentang biografi 
Albert Einstein makanya sampe sekarang masih suka baca buku 
biografi tokoh-tokoh. (Wawancara B, No.5, Senin 28 April 2014, 
pukul 12.30-13.25 WIB). 
Tati: iya sering banget, pas SMP itu emang suka ke perpus ya 
karna tadi alesannya, trus minjem-minjem buku juga. Tapi lebih 
seringnya lagi pas SMA ke perpusnya. (Wawancara B, No.9, Senin 
28 April 2014, pukul 12.30-13.25 WIB). 

  
 Seiring dengan berjalannya waktu, kebutuhan akan informasi yang 

semakin bertambah, apalagi pada saat informan sedang duduk dibangku 

perkuliahan, intensitas untuk mengunjungi perpustakaan semakin meningkat. Hal 

ini dilakukan agar menambah wawasan yang lebih luas untuk menjangkau semua 

informasi yang diinginkan, khususnya dalam menunjang keperluan akademik. 

Seperti yang dilakukan oleh informan pada saat ini yaitu sedang menyusun 

skripsi. Namun karna informan ini mempunyai kegiatan lain diluar kesibukannya 

menyusun skripsi, yaitu sebagai tenaga parttime di salah satu objek wisata yang 

ada di Yogyakarta dan salah satu santri di pesantren yang ada di Yogyakarta, 

maka intensitas mengunjungi perpustakaan sedikit berkurang. Informan ini selalu 

memanfaatkan waktu luang ke perpustakaan untuk mencari rujukan yang 

digunakan sebagai acuan skripsi yang sedang kerjakannya. 

Tati: kalo itu sih harus pinter-piter bagi waktu aja lia, aku biasanya 
manfaatin hari libur buat ngerjain skripsi, kalo ngerjain skripsi di 
perpustakaan, soalnya enak tenang nyaman dan lebih fokus. Kalo 
di pondok ga bisa, soalnya lebih banyak berinteraksi dengan 
temen, jadi gabisa konsentrasi ngerjain. Tati ini tipikel orang yang 
suka ketenangan kalo ngerjain sesuatu heheh. (Wawancara B, 
No.21, Senin 28 April 2014, pukul 12.30-13.25 WIB). 
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 Pencarian informasi dapat dilakukan dengan menggunakan media 

manapun, seperti yang dilakukan oleh informan ketiga ini. Untuk menunjang 

kebutuhan informasinya pada saat menyusun skripsi, informan ini menggunakan 

media internet sebagai pencarian informasi yang utama. Karena pada dasarnya 

informasi yang dibutuhkan oleh informan ini banyak tersedia di internet yang 

berbentuk journal online. Dalam hal ini, perpustakaan tetap sebagai pendukung 

utama untuk menentukan rujukan yang dipakai untuk menyelesaikan skripsi. 

Aan: menurutku sih wajib ke perpus, lha buat nyari rujukan-
rujukannya kalo ga dari perpus dari mana lagi. (Wawancara C, 
No.39, Senin 28 April 2014, pukul 14.43-15.30 WIB). 

 

 Informasi yang lebih update adalah informasi yang sangat dibutuhkan oleh  

informan ini untuk keperluan penyusunan skripsi. Oleh karena itu, informan 

ketiga ini lebih memilih menggunakan media internet sebagai alat bantu untuk 

menelusuri informasi karena dirasa perpustakaan belum cukup memenuhi 

kebutuhan informasi yang sesuai dengan topik skrispi yang sedang dikerjakannya.  

Aan: iya lebih seneng aja nyari di onlen, karna kalo pake jurnal 
onlen itu lebih update dan juga ada arah pengembangan, kalo 
nyarinya di buku cetak kan susah kalo mau nyari yang terbaru. 
Menurutku juga sih susah nyari teori baru di perpustakaan lebih 
gampang di media internet kalo nyari informasi. (Wawancara C, 
No.32, Senin 28 April 2014, pukul 14.43-15.30 WIB). 

 
 Biasakan membaca sejak usia dini, slogan inilah yang dianut oleh 

informan ketiga ini. Semenjak kecil informan ini sangat gemar membaca, kerana 

informan ini percaya bahwa dengan membaca maka ilmu yang didapat akan 

semakin bertambah. Hal tersebut yang membuat informan ini mempunyai 
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dorongan kepada diri sendiri untuk mengunjungi perpustakaan. Perpustakaan 

merupakan media yang paling utama untuk menunjang keperluan pencarian 

informasi bagi informan. Apalagi pada saat informan tersebut duduk dibangku 

kuliah, intensitasnya mengunjungi perpustakaan semakin meningkat. Untuk 

mencari materi-materi yang digunakan sebagai acuan tugas kuliah sampai saat ini 

untuk kebutuhan penyusunan skripsi, maka sebuah perpustakaan adalah pilihan 

pertamanya untuk menelusuri informasi yang dicari. 

Nuri: lebih banyak lagi kebutuhan yang harus di penuhi saat 
kuliah, ya seperti pemenuhan kebutuhan materi. (Wawancara D, 
No.12, Selasa 29 April 2014, Pukul 12.06-12.57 WIB). 
Nuri: aku nyarinya di Perpus UIN sama Perpus Kota, soalnya buat 
menunjang pemenuhan kebutuhanku li, ketika ga ketemu di perpus 
ini bisa nyari di perpus sana. Karna informasi yang dicari ga selalu 
ketemu kalo cuma di satu perpus. (Wawancara D, No.36, Selasa 29 
April 2014, Pukul 12.06-12.57 WIB). 
   

 Minat untuk mengunjungi perpustakaan semakin meningkat sesuai dengan 

jenjang pendidikan yang dilalui informan kelima ini. awalnya tidak ada 

ketertarikan informan terhadap perpustakaan. Namun pada saat menginjakkan 

jenjang di perguruan tinggi, informan ini sadar bahwa untuk mendapatkan 

informasi dapat diperoleh melalui media manapun termasuk perpustakaan, yaitu 

sebagai salah satu sarana untuk menunjang pemenuhan kebutuhan informasi yang 

terkait dengan mata kuliah yang dipelajarinya. Sampai pada saat dimana informan 

ini benar-benar membutuhkan sebuah informasi untuk keperluan penyusunan 

skripsi. Hal-hal yang mendorong informan ini sering mengunjungi perpustakaan 

saat ini, yaitu untuk mencari informasi dari buku-buku yang berkaitan dengan 

topik skripsi yang sedang dikerjakannya. Perpustakaan tersebut dipilih sebagai 
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penunjang utama untuk memenuhi kebutuhan pencarian informasi mengenai  

skripsinya. Karena menurut informan ini mencari dengan menggunakan media 

lain seperti internet, informasi yang diperoleh tidak selalu relevan. 

Ratri: aku nyari koleksi umum aja, ya nyarinya buat keperluan 
teori yang aku pake di skripsiku. (Wawancara E, No.40, Selasa 29 
April 2014, Pukul 13.36-14.45 WIB). 
Ratri: ya ribet li, yang dicari ga ketemu malah ketemunya yang 
lain, banyak banget emang cuma karna susah buat milih-milihnya 
ya makanya make internet cuma seperlunya aja. (Wawancara E, 
No.27, Selasa 29 April 2014, Pukul 13.36-14.45 WIB). 

  

 Demikian riwayat pendidikan informan yang berhubungan dengan 

perpustakaan, karena hal tersebut sangat mempengaruhi perilaku pencarian 

informasi informan saat menapaki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, terlebih 

dalam konteks keberagaman untuk pemenuhan kebutuhan informasi pada masing-

masing informan. 

 

4.4 Tahap-Tahap Pencarian Informasi Mahasiswa Program Studi Ilmu 

Perpustakaan dalam Menyusun Skripsi 

Perilaku pencarian informasi timbul karena adanya kebutuhan materi-

materi yang digunakan sebagai acuan penyusunan skripsi yang mendasari 

informan untuk mendapatkan informasi yang dicarinya. Dalam proses pemenuhan 

kebutuhan informasi dari berbagai aspek, pada bagian ini akan dijelaskan 

mengenai fokus penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti. Berdasarkan hasil 

wawancara, masing-masing informan mempunyai tahapan-tahapan yang sama 

pada saat melakukan pencarian informasi. Hal tersebut dikarenakan persiapan 
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informan yang sangat matang untuk melakukan pencarian informasi sebagai 

acuan penyusunan skripsi. Karena tahapan yang telah dipersiapkan oleh masing-

masing informan tersebut mempunyai kesamaan, dan untuk mempermudah dalam 

menganalisis data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, maka 

dalam melakukan kegiatan perilaku pencarian informasi, informan memiliki pola-

pola dan tahapan tertentu. 

4.4.1 Tahap Perilaku Kegiatan Pencarian Informasi (Starting) 

Pada tahap ini akan dijelaskan mengenai kegiatan pencarian informasi 

yang dilakukan oleh informan dalam mencari rujukan yang digunakan sebagai 

acuan untuk keperluan skripsi yang sedang dikerjakannya. Dari hasil penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan pencarian informasi mahasiswa dalam 

menyusun skripsi, terdapat beberapa hal yang yang melatar belakangi informan 

ketika akan memulai melakukan pencarian informasi, yaitu kebutuhan akan 

informasi untuk menambah wawasan  agar tidak ketinggalan informasi baik yang 

berkaitan dengan akademisi maupun informasi yang bersifat umum lainnya. 

Namun hal tersebut merupakan kebutuhan kedua pada saat informan sedang 

berada di semester 8 (delapan) ini. kebutuhan informasi yang paling pokok untuk 

saat ini merupakan kebutuhan yang digunakan untuk memenuhi bahan pustaka 

dalam menunjang  penyusunan skripsi yang sedang dikerjakannya. 

Masing-masing informan mempunyai tujuan yang sama dalam proses 

penelusuran informasi, yaitu menelusuri bahan pustaka maupun rujukan lainnya 

yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan ditelitinya. Informasi yang akan 

ditelusuri terdapat di media manapun, baik dari perpustakaan maupun dari 
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internet. Rujukan yang akan ditelusuri tidak hanya berupa koleksi cetak tetapi 

juga koleksi digital seperti, journal online, artikel online, e-book dan lan-lain. 

Persiapan awal sebelum melakukan pencarian informasi, informan terlebih 

dahulu menyiapkan topik yang akan diteliti, dengan begitu informan akan 

mengetahui tentang informasi apa yang akan dicari. informasi yang akan dicari 

diperoleh dari diri sendiri, arahan dosen pembimbing, melihat skripsi-skripsi 

terdahulu dengan topik sejenis dan teman yang mempunyai topik sejenis. 

Selanjutnya informan menyiapkan peralatan teknis seperti alat tulis dan peralatan 

pendukung lainnya sebagai alat untuk melakukan pencarian informasi. Selain 

menyiapkan peralatan untuk keperluan pencarian informasi secara manual, 

terdapat juga perilaku informan yang melakukan persiapan untuk pencarian 

informasi secara online, dan yang perlu disiapkan adalah laptop. Namun, setiap 

informan mempunyai perbedaan dalam menelusuri informasi, terdapat informan 

yang hanya mengandalkan perpustakaan tetapi ada pula yang belum merasa cukup 

jika hanya mencari di perpustakaan. Maka solusinya yaitu mencari informasi di 

internet. Jika dirasa belum cukup mencari informasi di internet dan di 

perpustakaan yang satu, maka informan mencari informasi di perpustakaan yang 

lain. Seperti yang dinyatakan oleh masing-masing informan dibawah ini: 

Alit: ooh, aku nyarinya di skripsi-skripsi yang uda ada yang sejenis 
dengan judulku, trus tak cari  teori apa aja yang dipake, baru 
kemudian tak cari koleksinya diperpus. (Wawancara A, No.16, 
Senin 28 April 2014, Pukul 13.33-14.20 WIB). 
Tati: Tati Cuma dikit nyari di skripsinya paling cuma buat tinjauan  
ato kalo ga nyari skripsi yang sejenis dan diliat metode penelitian 
yang dipake apa lalu dibandingin aja, kalo untuk dipake buat 
rujukan si engga. Aku juga ga nyari direferensi ato jurnal cetak, 
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kalo jurnal makenya cuma jurnal onlen aja. (Wawancara B, No.30, 
Sabtu 03 Mei 2014, Pukul 11.44-12.55 WIB). 
Aan: pertama kali menurutku sendiri, kira-kira teori apa yang aku 
butuhkan aku cari koleksi yang sesuai dengan judulku di perpus 
setelah itu di kerjain, trus baru aku buka-buka di skripsi terdahulu, 
kalopun pake skripsi juga cuma nyari kutipannya aja. (Wawancara 
C, No.24, Senin 28 April 2014, Pukul 14.43-15.30 WIB). 
Nuri: pertamanya aku liat-liat dulu di skripsi yang judulnya sejenis, 
trus aku baca-baca aja buat panduan, tapi tidak untuk mengkaji 
teorinya, eh paling buat landasan pustaka kalo ga ya liat landasan 
teori yang di pake juga. (Wawancara D, No.21, Selasa 29 April 
2014, Pukul 12.06-12.57 WIB). 
Ratri: pertamanya aku liat dulu landasan teorinya, aku baca-baca 
kira-kira teorinya pas ga sama skripsiku, kalo pas ya aku cari di 
daftar pustakanya trus baru aku cari di perpus. (Wawancara E, 
No.23, Selasa 29 April 2014, Pukul 13.36-14.45 WIB). 
 

Dari pernyataan informan di atas, sebagai proses awal pencarian informasi 

kebanyakan dari informan mencari informasi dengan mengacu pada skripsi-

skripsi terdahulu dengan topik sejenis. Meskipun hanya sebagai acuan untuk 

landasan pustaka maupun landasan teori, namun ada pula yang mencari teori apa 

yang digunakan pada skripsi tersebut dengan mencarinya melalui daftar pustaka 

yang kemudian akan ditelusuri bahan pustaka yang terdapat di perpustakaan. 

  

4.4.2 Tahap Perilaku Kegiatan Penulisan Hal yang Dianggap Penting Saat 

Mendapat Informasi (Chainning) 

Tahap selanjutnya yaitu kegiatan penulisan hal yang dianggap penting saat 

mendapat informasi yang terdapat pada media apapun. Hal ini dilakukan oleh 

informan sesuai dengan alur pencarian informasi untuk menghubungkan antar 

bentuk rujukan/bahan pustaka yang satu dengan bahan yang lainnya, baik yang 

dicari melalui perpustakaan maupun internet. Peralatan teknis seperti alat-alat tulis 
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dan juga laptop yang telah dipersiapkan oleh informan ditahap awal tersebut 

digunakan untuk mencatat hal yang dianggap penting ketika akan melakukan 

pencarian informasi, seperti jika informan akan mencari rujukan dengan mencatat 

kata kunci yang berupa judul, nama pengarang, subjek dan kemudian mencatat 

pula sumber pada masing-masing rujukan yang telah diperoleh. 

Kegiatan pencatatan informasi yang diperoleh ini merupakan tahap yang 

sangat dibutuhkan oleh informan karena digunakan sebagai pedoman pencarian 

informasi yang diperoleh dari media apapun. Hal ini telah dikatakan oleh masing-

masing informan pada saat proses wawancara, yaitu:  

Alit: seng jelas yo nyiapke buku karo bulpen buat nyatet tempat 
koleksinya di rak sebelah mana, trus soale kan aku ga selalu 
ngerjain skripsi di perpus. Biasae aku nyatete nek nemu informasi 
yang sesuai ato yang penting menurutku. Kadang langsung tak 
catet neng laptop nek mung sitik-sitik. (Wawancara A, No.21, 
Senin 28 April 2014, Pukul 13.33-14.20 WIB) 
 Tati: aku tergantung dari bahannya ato medianya, kalo misalnya 
cetak aku catat-catat dulu trus aku seleksi lagi mana yang sesuai 
dengan pembahasanku baru aku olah, sedangkan yang lewat media 
internet aku baca-baca dulu trus aku klasifikasikan berdasarkan 
subjek, baru ketika dikerjain diolah lagi mana yang sesuai dan 
mana yang tidak sesuai dengan pembahasanku. (Wawancara B, 
No.43, Sabtu 03 Mei 2014, Pukul 11.44-12.55 WIB). 
Aan: peralatan yang aku siapin itu kaya bloknote, hape dan laptop. 
Bloknote itu buat nyatet entah itu judul buku, judul jurnal online 
ato cetak misalnya kalo ada hal yang memang harus dicatet. Hape 
juga aku gunain buat nyatet judul yang aku temuin entah itu di 
perpus ato di online juga. (Wawancara C, No.27, Senin 28 April 
2014, Pukul 14.43-15.30 WIB). 
Nuri: bulpen dan buku yang paling penting buat nyatet hehhe, kan 
buat nyatet judul buku yang mau aku cari, trus setelah mencari 
melalui OPAC biasanya juga mesti nyatet letak bukunya itu dimana 
li. (Wawancara D, No.20, Selasa 29 April 2014, Pukul 12.06-12.57 
WIB). 
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Ratri: yang aku siapin itu bulpen sama kertas buat nyatet judul 
buku sama lokasi buku yang ada di perpustakaan. (Wawancara E, 
No.21, Selasa 29 April 2014, Pukul 13.36-14.45 WIB). 
 
 

4.4.3 Tahap Perilaku Mencari Informasi (Browsing) 

Pada tahap ketiga ini merupakan tahap dimana informan mulai melakukan 

kegiatan pencarian informasi yang berkaitan dengan kebutuhan informasi yang 

akan dijadikan sebagai acuan penyusunan skripsi. Kegiatan pencarian informasi 

inilah yang disebut dengan Browsing. Browsing bisa dilakukan melalui media 

manapun, baik melalui perpustakaan maupun internet secara langsung. 

Perpustakaan menyediakan alat bantu pencarian informasi secara online yang 

disebut sebagai OPAC. Hal pertama yang dilakukan oleh informan sebelum 

menelusuri koleksi yang terdapat di perpustakaan yaitu dengan menggunakan 

OPAC sebagai alat bantu pencarian informasinya. Jika koleksi yang dicari tidak 

ditemukan, maka selanjutnya informan mencari koleksi digital melalui media 

internet. 

Masing-masing informan mempunyai teknik yang hampir sama pada saat 

melakukan pencarian informasi, yaitu dengan sedikit menerapkan teknik 

pencarian informasi yang pernah diajarkan dibangku perkuliahan. Teknik yang 

dilakukan oleh informan dalam kegiatan pencarian informasi (Browsing) yaitu 

terlebih dahulu menentukan kata kunci (keyword) sebelum melakukan 

penelusuran. Keyword bisa ditentukan sesuai dengan topik pada masing-masing 

skripsi. Keyword yang dituliskan bisa berupa subject dan nama pengarang pada 
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alat pencarian informasi yang telah tersedia. Seperti yang dilakukan oleh masing-

masing informan yang peneliti sebutkan di bawah ini: 

Alit: ooh, aku si make caraku sendiri aja ya, mboh neng OPAC ato 
di internet ya tinggal nulis keywordnya, paling yo aku langsung 
pake subjek aja kalo aku nyari, uda ga ada yang lain. (Wawancara 
A, No.47, Jum’at 02 Mei 2014, Pukul 14.47-15.15 WIB). 
Tati: ya sedikit nerapin, kalo nyari di OPAC ya cuma subjeknya 
aja, tapi kalo kesulitan nyari subjeknya aku langsung nyari 
pengarangnya aja, itupun kalo aku uda tau pengarangnya. 
(Wawancara B, No.38, Sabtu, 03 Mei 2014, Pukul 11.44-12.55 
WIB) 
Tati: kalo yang lewat internet itu aku pakenya google trus 
Advanced Search trus nerapin yang dulu uda diajarain di mata 
kuliah TKI, ato pake logika Boolean dulu itu, hehe. (Wawancara B, 
No.39, Sabtu, 03 Mei 2014, Pukul 11.44-12.55 WIB) 
Aan: iya hampir semua, aku emang lebih suka aja nyari di internet, 
karena pencariannya gampang, hanya dengan memasukkan 
keywordnya apa kemudian informasi yang dicari bisa langsung 
ditemukan. (Wawancara C, No.37, Senin 28 April 2014, Pukul 
14.43-15.30 WIB) 
Nuri: kadang judulya langsung kadang juga pake subjeknya, kalo di 
cari pake subjeknya trus langsung dicari ke raknya, kadang malah 
banyak ditemukan di situ. (Wawancara D, No.41, Selasa 29 April 
2014, Pukul 12.06-12.57 WIB) 
Ratri: sebelumnya aku nyari dulu di OPAC selanjutnya aku cari di 
rak. (Wawancara E, No.42, Selasa 29 April 2014, Pukul 13.36-
14.45 WIB) 
 
 

4.4.4 Tahap Perilaku Menyeleksi Informasi (Differentiating) 

Setelah proses Browsing dilakukan, selanjutnya tahap penyeleksian 

informasi (Differentiating). Dari hasil pengamatan di lapangan, setiap informan 

melakukan tahap demi tahap untuk memperoleh hasil dari proses pencarian 

informasi termasuk tahap penyeleksian informasi. Hal ini dilakukan agar 

informasi yang didapat relevan sesuai dengan kebutuhan. Dalam pencarian 

informasi, informan melakukan pencarian dengan menggunakan sumber yang 

beraneka ragam yang berkaitan dengan topik permasalahan penelitian. 
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Sumber tersebut diperoleh melalui berbagai media, karena dengan 

dilakukan penyeleksian informasi maka hasil yang didapat akan relevan dan 

sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, informan melakukan 

penyeleksian informasi setelah informasi yang dicari ditemukan. Sumber-sumber 

informasi yang diperoleh dikumpulkan terlebih dahulu baru setelah akan 

mengerjakan skripsi, beberapa sumber informasi tersebut diolah menjadi data 

yang selanjutnya digunakan sebagai acuan rujukan skripsi yang sesuai dengan 

pokok permasalahan dalam skripsi yang sedang dikerjakan. 

Alit: ya iya, tak seleksi dulu sebelumnya, nyari beberapa teori trus 
tak bedain lagi mana yang sesuai dengan topik skripsiku, baru nanti 
tak jadiin rujukan. (Wawancara A, No.49, Jum’at 02 Mei 2014, 
Pukul 14.47-15.15 WIB). 
Tati: aku tergantung dari bahannya ato medianya, kalo misalnya 
cetak aku catat-catat dulu trus aku seleksi lagi mana yang sesuai 
dengan pembahasanku baru aku olah, sedangkan yang lewat media 
internet aku baca-baca dulu trus aku klasifikasikan berdasarkan 
subjek, baru ketika dikerjain diolah lagi mana yang sesuai dan 
mana yang tidak sesuai dengan pembahasanku. (Wawancara B, 
No.43, Sabtu 03 Mei 2014, Pukul 11.44-12.55 WIB). 
Aan: semuanya aku seleksi lagi, aku nyari informasi yang paling 
mutakhir. Kalo nyari di internet itu aku nyari informasi yang 
pengarangnya terpercaya yang sudah biasanya nulis karya-karya 
ilmiah. Trus aku bedakan dengan pengarang yang lain, pokonya 
sampe ditemukan informasi yang sesuai. (Wawancara C, No.34, 
Senin 28 April 2014, Pukul 14.43-15.30 WIB). 
Nuri: kalo itu kendalanya susah untuk mengumpulkan teori atau 
informasi yang di dapet, susahnya itu membandingakan dengan 
teori-teori yang lain li. (Wawancara D, No.50, Jum’at 02 Mei 2014, 
Pukul 13.50-14.47). 
Nuri: informasi yang aku temukan itu masih harus aku baca-baca 
lagi trus setelah itu masih harus diseleksi lagi, uda sesuai apa ga 
dengan apa yang aku cari, kalo misalnya sesuai ya aku jadiin 
rujukan skripsiku kalo tidak ya ga aku pake. (Wawancara D, No.51, 
Jum’at 02 Mei 2014, Pukul 13.50-14.47). 
Ratri: iya, semua sumber yang aku temukan itu masih aku seleksi 
lagi, kadang uda pinjem buku tapi ga kepake karna ga sesuai 
dengan kebutuhan. makanya dari beberapa sumber itu harus 
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diseleksi terlebih dulu. (Wawancara E, No.52, Selasa 29 April 
2014, Pukul 13.36-14.45 WIB) 
 

4.4.5 Tahap Perilaku Mengupdate Informasi (Monitoring) 

Dalam tahap ini masing-masing informan melakukan tahap pengumpulan 

informasi yang telah disiapkan sebelumnya. Namun informan tetap masih akan 

mengembangkan lebih lanjut dari pencarian informasi. Untuk mendapatkan 

informasi yang relevan sesuai dengan topik penelitian yang dilakukan oleh 

informan, masing-masing informan mencari kembali informasi melalui beberapa 

media seperti perpustakaan dan internet. Informan melakukan pencarian informasi 

menggunakan media tersebut untuk mendapatkan informasi terbaru dan terupdate. 

Dari hasil pengumpulan informasi yang dilakukan oleh informan, dalam 

mengupdate informasi yang diperoleh informan telah menentukan karakteristik 

informasi yang mutakhir dan sesuai dengan kebutuhan pemenuhan rujukan 

sebagai acuan penyusunan skripsi. 

Alit: nek setelah tak seleksi trus ditemuin mana teori yang cocok 
baru aku jadiin rujukan, trus nek masih kurang lagi informasi yang 
dibutuhkan yo aku nyari-nyari lagi informasi yang lebih akurat. 
(Wawancara A, No.50, Jum’at 02 Mei 2014, Pukul 14.47-15.15 
WIB). 
Tati: dari beberapa koleksi yang aku dapet itu aku bandingkan lagi, 
misalnya teorinya siapa aku bandingkan lagi dengan teori siapa. 
Trus aku nyari koleksi yang terbaru juga, kadang ada kan buku itu 
yang terbitan taun lama, tapi sekarang udah ada yang terbaru kaya 
gitu, jadi yang aku pake itu yang terbaru aja. Pokonya nyari 
informasi itu yang paling update. (Wawancara B, No.47, Sabtu 03 
Mei 2014, Pukul 11.44-12.55 WIB). 
Aan: yaa, terlebih dahulu informasi yang didapat itu di manajemen 
baru kemudian diolah lagi. (Wawancara C, No.43, Senin 28 April 
2014, Pukul 14.43-15.30 WIB). 
Nuri: setelah diseleksi trus ditemukan yang mana yang sesuai baru 
kemudian nyari informasi yang lain lagi yang berkaitan dengan 
skripsiku sampai ditemukan apa yang dicari. (Wawancara D, 
No.52, Jum’at 02 Mei 2014, Pukul 13.50-14-47 WIB). 
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Ratri: kalo untuk itu si aku tergantung, kalo informasi terupdate itu 
gampang dicari ya aku nyari yang paliing update, kalo misalnya 
memang sulit dicari ya nyari seadanya aja, yang penting udah 
sesuai dengan kebutuhanku. Wawancara E, No.53, Selasa 29 April 
2014, Pukul 13.36-14.45 WIB) 
 

4.4.6 Tahap Perilaku Mengambil Informasi (Extracting) 

Dalam tahap ini, informan melakukan pencarian informasi dengan lebih 

sistematis. Kegiatan ini dilakukan oleh informan setelah memperoleh beberapa 

sumber yang telah diseleksi kemudian dikelompokkan berdasarkan rujukan mana 

yang sesuai dengan kebutuhan informasinya. Ketika informasi yang diperoleh 

akan digunakan sebagai acuan penyusunan skripsi, masing-masing informan 

mempunyai perilaku yang sangat beragam. Jika informasi yang dicari ditemukan 

melalui koleksi yang terdapat di perpustakaan, maka yang dilakukan oleh 

informan yaitu meminjam koleksi, memotret informasi yang terkandung di dalam 

koleksi tersebut jika hanya 1-3 lembar, fotocopy koleksi jika hanya ada beberapa 

lembar yang dibutuhkan, dan dengan mencacat informasi yang telah ditemukan. 

Namun dalam penelusuran menggunakan media internet yang dilakukan 

oleh informan yaitu dengan mengunduh (download) informasi yang diperoleh 

melalui media internet dan kemudian menyimpannya di folder yang telah 

dipersiapkan, copy paste informasi jika hal tersebut bisa dilakukan, jika informasi 

yang ditemukan tidak dapat diunduh, maka informasi tersebut langsung di catat 

dengan mencantumkan sumber yang diperolehnya. Setelah hal tersebut dilakukan 

oleh informan, informan menyesuaikan dan menguraikan informasi yang telah 

diperolehnya ke dalam lembar penyusunan skripsnya. 

Alit: nek aku sih kalo ke perpus biasane neng ruang skripsi nyari-
nyari informasi, kalo ga ya foto copy buku yang tak pake buat 
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acuan skripsiku, nek ora yo pinjem buku. Trus yo motret-motret 
buku juga, kalo misalnya Cuma ada satu ato dua lembar ya tak 
potret, kalo agak banyak di foto copy, kalo banyak banget ya 
langsung dipinjem aja. (Wawancara A, No.37, Senin 28 April 
2014, Pukul 13.33-14.20 WIB). 
 Tati: ya ga semua ketemu si lia, aku lebih banyak nyari jurnalnya 
di google karna kebanyakan untuk rujukanku ada di jurnal onlen 
yang bentuknya pdf, meskipun dapet juga kadang ada yang ga ke 
pake, soalnya masih ada beberapa yang harus diseleksi lagi. Jurnal 
itu aku save/download difolder khusus untuk rujukan skripsiku. 
(Wawancara B, No.42, Sabtu 03 Mei 2014, Pukul 11.44-12.55 
WIB). 
Aan: tergantung dari mana koleksi itu diperoleh, kalo dari buku 
cetak tak fotocopy, tak salin atau tak pinjem bukunya. Yang dari 
internet itu kalo formatnya html dan berupa pdf aku save di Zotero 
agar lebih termenejemen. Trus simpenan dari zotero tadi aku copy 
paste ke skripsiku. (Wawancara C, No.44, Senin 28 April 2014, 
Pukul 14.43-15.30 WIB). 
Nuri: kalo aku dapet informasi yang dicari di buku cetak, langsung 
aku pinjem aja bukunya, tapi kalo misalnya cuma sedikit yang 
diperlukan ya aku fotocopy. Trus kalo yang dari internet itu aku 
download dulu trus aku simpen difolder yang uda aku sediain. 
(Wawancara D, No.53, Jum’at 02 Mei 2014, Pukul 13.50-14-47 
WIB). 
Ratri: semuanya aku dapet dari perpus, soalnya aku cuma nyari di 
perpus. Paling aku minjem bukunya, kalo ga ya aku fotocopy dikit-
dikit. (Wawancara E, No.37, Selasa 29 April 2014, Pukul 13.36-
14.45 WIB) 

 

4.4.7 Tahap Perilaku Mengevaluasi Informasi (Verifying) 

Tahap perilaku mengevaluasi informasi (Verifying) merupakan tahap 

dimana kegiatan tersebut berkaitan dengan pengecekan, apakah informasi yang 

diperoleh sudah tepat maupun sesuai dengan kebutuhan informasi yang 

dibutuhkan dalam pencarian rujukan untuk acuan skripsi. Setelah informasi 

tersebut sesuai, maka selanjutnya informasi tersebut akan diuraikan kembali untuk 

dituangkan kedalam bentuk data dalam menunjang penyusunan skripsi. Masing-

masing informan mempunyai waktu yang berbeda-beda dalam menyelesaikan 
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hasil uraian informasi kedalam bentuk data, hal ini disebabkan karena faktor 

kepribadian pada masing-masing informan. Karena tidak semua informan hanya 

sibuk mengerjakan skripsi, namun diluar itu terdapat beberapa informan yang 

sedang sibuk dengan kegiatan lain diluar kesibukan selain menyusun skripsi. 

Dari beberapa perbedaan perilaku pencarian informasi dari informan, 

informan memerlukan penguraian informasi dengan membutuhkan waktu yang 

berbeda pula yaitu, terdapat informan yang langsung menguraikan informasi 

untuk acuan penyusunan skripsi jika informasi yang dibutuhkan telah didapatkan, 

adapula informan yang hanya membutuhkan waktu hampir 3 minggu untuk 

menguraikan informasi untuk penyusunan skripsi, salain itu tingkat kesulitan dari 

pencarian informasi mempengaruhi berapa lama waktu yang dibutuhkan saat 

menguraikan informasi yang diperoleh. 

Dari hasil pengumpulan data dilapangan, masing-masing informan dapat 

menyesuaikan setiap jenis informasi dengan cara yang tepat dalam mengevaluasi 

informasi sesuai dengan kebutuhan. 

 Alit: aku mungkin butuh waktu tiga minggu buat nyelesein 
skripsiku. (Wawancara A, No.42, Senin 28 April 2014, Pukul 
13.33-14.20 WIB). 
Tati: tergantung dari kesulitan ato kemudahan saat nyari informasi 
li, jadi setelah informasi yang aku cari ketemu dan itu udah sesuai 
langsung aku kerjain lia. Rata-rata si gampang nemuin informasi 
yang sesuai dengan kebutuhanku sih. Tapi mungkin agak lama juga 
untuk ngerjainnya, masalahnya harus bagi-bagi waktu juga. 
(Wawancara B, No.49, Sabtu 03 Mei 2014, Pukul 11.44-12.55 
WIB). 
Aan: kurang lebih 3 bulan buat nyelesein skripsi, tergantung dari 
aku nyari informasinya ini gampang ketemu apa engga. 
(Wawancara C, No.45, Senin 28 April 2014, Pukul 14.43-15.30 
WIB). 
Nuri: aduuh belom bisa mastiin li, gatau berapa lama. Untuk 
mencari informasi saja susah, harus diseleksi dulu, trus aku juga 
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sambil parttime. Jadi belom tau lah li hehhe. (Wawancara D, 
No.57, Jum’at 02 Mei 2014, Pukul 13.50-14-47 WIB). 
Ratri: belom bisa nentuin, masalahya aku kualitatif, dan untuk 
penelitiannya itu susah menemui informannya, trus pengumpulan 
informasinya juga, masih ada beberapa teori yang harus dicari lagi. 
jadi mungkin agak lama. (Wawancara E, No.56, Selasa 29 April 
2014, Pukul 13.36-14.45 WIB) 
  

4.4.8 Tahap Perilaku Pada Akhir Pencarian Informasi (Ending) 

Untuk mengakhiri tahap karakteristik pencarian informasi yaitu dengan 

tahap ending, dalam tahap inilah proses kegiatan pencarian informasi diakhiri. Hal 

tersebut terjadi saat berakhirnya topik maupun proyek yang sedang dikerjakan. 

Dengan kata lain, dalam tahap ini pencari informasi secara khusus menetapkan 

akhir kegiatan pencarian informasi.  

Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam proses pencarian informasi 

yang dilakukan oleh informan. Namun dari pengamatan peneliti, masih terdapat 

informan yang belum sampai ke tahap ini karena proses pencarian informasinya 

masih belum berakhir. Tahap ini akan berakhir ketika informan menyelesaikan 

semua pekerjaannya yang berhubungan dengan penelusuran informasi. Informasi 

yang telah diperoleh akan dimanfaatkan, diolah, dan disajikan sesuai dengan 

tujuan penelitiannya. Dalam hal ini informasi yang telah diperoleh melalui 

beberapa media yang terkait dengan sumber-sumber informasi yang dibutuhkan 

telah diselesaikan dengan dikemas kedalam penulisan yang telah disusun rapi dan 

memuat data-data terkait dengan pokok penelitiannya. 

Dalam mengakhiri maupun menyelesaikan penelusuran informasi yang 

terdapat di media apapun, Informan akan meyakini dan tidak meragukan lagi jika 

informasi yang dicari benar-benar ditemukan dan sesuai dengan pemenuhan 
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kebutuhan rujukan maupun sumber yang dijadikan sebagai acuan penyusunan 

skripsi yang telah dikerjakan. Dalam penyelesaiannya, informan tidak lagi 

memerlukan perbaikan dan tidak membutuhkan rujukan yang lain. Hal tersebutlah 

yang dinamakan sebagai proses akhir dalam penelusuran informasi. Namun, untuk 

dapat menentukan apakah proses pencarian informasi tersebut berakhir, informan 

mempunyai batasan untuk mengakhiri pekerjaan dalam menyusun skripsi. 

Adapun batasan tahap ending ini antara lain: 

6. Informan tidak lagi membutuhkan informasi dari sumber manapun untuk 

rujukan skripsi yang sedang dikerjakannya 

7. Rujukan yang digunakan oleh informan sebagai acuan penyusunan skripsi 

sudah dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan informasi 

8. Informasi yang diperoleh telah disajikan kedalam bentuk data yang berupa 

skripsi dan tersusun dengan baik 

9. Proses penyusunan skripsi yang dilakukan oleh informan telah diselesaikan dan 

diyakini informan tidak ada perbaikan kembali 

 

4.5 Analisis Perilaku Pencarian Informasi Mahasiswa dalam Menyusun 

Skripsi 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana perilaku 

pencarian informasi yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Ilmu 

Perpustakaan dalam menyusun skripsi. Berdasarkan analisis data yang dilakukan 

oleh peneliti sesuai dengan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian melalui 

proses observasi dan wawancara, peneliti melakukan analisis data dengan 
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mendasarkan pada uji keabsahan data. Jadi uji keabsahan data dalam penelitian 

kualitatif ini meliputi uji, credibility (validitas internal), transferability (validitas 

eksternal), dependability (reliabilitas), dan confirmability (obyektivitas). Hal ini 

dilakukan agar penelitian ini didapatkan data yang akurat dan dapat dipercaya. 

Uji credibility dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber, 

tiangulasi teknik dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara 

peneliti mengecek kembali data yang diperoleh melalui beberapa informan. Setiap 

informan mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai proses pencarian 

informasi yang dilakukan dengan menggunakan media apapun tergantung dari 

masing-masing kebutuhan informan. Triangulasi teknik dilakukan peneliti untuk 

menguji data pada masing-masing informan dengan teknik yang berbeda. Peneliti 

melakukan wawancara  untuk memperoleh data dari informan, setelah itu peneliti 

melakukan observasi kembali untuk mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh 

informan terkait dengan proses pencarian informasi. Observasi yang dilakukan 

terkadang tidak diketahui oleh masing-masing informan agar didapat data yang 

benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan peneliti. Namun dalam observasi juga 

peneliti berdiskusi terlebih dahulu dengan sumber data dan telah mendapat 

persetujuan untuk melakukan penelitian terkait dengan pencarian informasi yang 

dilakukan informan. Sedangkan triangulasi waktu yaitu, peneliti mencari data 

pada hari-hari yang berbeda karena jika hanya dilakukan penelitian sekali saja, 

data yang dibutuhkan belum cukup untuk memenuhi data yang dibutuhkan 

peneliti. 
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Selain triangulasi, peneliti juga mengadakan pengecekan data pada 

masing-masing informan (membercheck). Dalam hal ini data-data yang telah 

diperoleh dari informan dibacakan kembali kepada informan agar informan 

mengingat kembali data yang telah diberikan kepada peneliti. Membercheck 

dibuat dengan menggunakan transkrip wawancara kepada informan yang sudah 

disahkan oleh masing-masing informan. 

Berikutnya uji transferability, dengan pengujian ini peneliti melakukan 

penyusunan laporan secara sistematis, lebih jelas, lebih rinci dan dapat dipercaya. 

Dengan tahapan ini, diharapkan supaya orang lain dapat memahami tujuan dan 

hasil penelitian yang mengangkat topik mengenai Perilaku Pencarian Informasi 

Mahasiswa Program Studi Ilmu Perpustakaan dalam Menyusun Skripsi. Dengan 

dilakukan tahapan ini, sehingga ada kemungkinan hasil penelitian akan diterapkan 

oleh orang lain.  

 Dalam penelitian ini, uji dependability dilakukan dengan melakukan audit 

terhadap proses keseluruhan penelitian. Data yang diperoleh dari hasil wawancara 

akan diproses kembali agar diketahui kebenarannya dengan data yang diperoleh 

dari hasil pengamatan lapangan. Proses audit tidak hanya dilakukan oleh peneliti, 

melainkan dengan diskusi dan meminta bantuan kepada dosen pembimbing. Hal 

ini dilakukan agar hasil penelitian ini tidak diragukan kebenarannya. 

 Tahapan uji keabsahan data yang terakhir adalah confirmability, tahapan 

ini juga disebut dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif 

bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam hal ini, peneliti 

mengadakan penyesuaian data dan menguji hasil penelitian yang diperoleh dari 
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masing-masing informan mengenai perilaku pencarian informasi mahasiswa 

dalam menyusun skripsi. Pengujian ini dilakukan sebagai penyesuaian yang 

berkaitan dengan proses dan tahapan penelitian selama pengamatan lapangan. 

Dengan proses dan tahapan ini agar hasil penelitian ini merupakan bagian dari 

satu kesatuan dengan proses penelitian yang ada. Maka, dengan kesesuaian dari 

proses yang dilakukan oleh peneliti, peneliti telah menganggap bahwa penelitian 

ini sudah memenuhi standar confirmability. 

 Berdasarkan tahapan maupun proses dari analisis data yang dilakukan oleh 

peneliti secara keseluruhan, uji keabsahan data mengenai Perilaku Pencarian 

Informasi Mahasiswa Program Studi Ilmu Perpustakaan dalam Menyusun Skripsi 

telah sampai pada tahap penyelesaian. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka 

hasil dari analisis yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu: 

1. Perilaku pencarian informasi timbul karena adanya kebutuhan materi-materi 

yang digunakan sebagai acuan penyusunan skripsi yang mendasari informan 

untuk mendapatkan informasi yang dicarinya. Dalam proses pemenuhan 

kebutuhan informasi dari berbagai aspek. Terdapat tahapan-tahapan tertentu 

dalam menganalisis kegiatan tentang perilaku pencarian informasi, antara 

lain: 

a. Tahap Perilaku Kegiatan Pencarian Informasi (Starting) 

Terdapat beberapa hal yang yang melatar belakangi informan ketika akan 

memulai melakukan pencarian informasi, yaitu kebutuhan akan informasi 

untuk menambah wawasan  agar tidak ketinggalan informasi baik yang 
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berkaitan dengan akademisi maupun informasi yang bersifat umum 

lainnya. 

b. Tahap Perilaku Kegiatan Penulisan Hal yang Dianggap Penting Saat 

Mendapat Informasi (Chainning) 

Peralatan teknis seperti alat-alat tulis dan juga laptop yang telah 

dipersiapkan oleh informan ditahap awal tersebut digunakan untuk 

mencatat hal yang dianggap penting ketika akan melakukan pencarian 

informasi, seperti jika informan akan mencari rujukan dengan mencatat 

kata kunci yang berupa judul, nama pengarang, subjek dan kemudian 

mencatat pula sumber pada masing-masing rujukan yang telah diperoleh. 

c. Tahap Perilaku Mencari Informasi (Browsing) 

Pada tahap ketiga ini merupakan tahap dimana informan mulai melakukan 

kegiatan pencarian informasi yang berkaitan dengan kebutuhan informasi 

yang akan dijadikan sebagai acuan penyusunan skripsi. 

d. Tahap Perilaku Menyeleksi Informasi (Differentiating) 

Setelah proses Browsing dilakukan, selanjutnya tahap penyeleksian 

informasi (Differentiating). Dari hasil pengamatan di lapangan, setiap 

informan melakukan tahap demi tahap untuk memperoleh hasil dari proses 

pencarian informasi termasuk tahap penyeleksian informasi. Hal ini 

dilakukan agar informasi yang didapat relevan sesuai dengan kebutuhan. 

e. Tahap Perilaku Mengupdate Informasi (Monitoring) 

Dari hasil pengumpulan informasi yang dilakukan oleh informan, dalam 

mengupdate informasi yang diperoleh informan telah menentukan 
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karakteristik informasi yang mutakhir dan sesuai dengan kebutuhan 

pemenuhan rujukan sebagai acuan penyusunan skripsi. 

f. Perilaku Mengambil Informasi (Extracting) 

Kegiatan ini dilakukan oleh informan setelah memperoleh beberapa 

sumber yang telah diseleksi kemudian dikelompokkan berdasarkan 

rujukan mana yang sesuai dengan kebutuhan informasinya. 

g. Tahap Perilaku Mengevaluasi Informasi (Verifying) 

Tahap perilaku mengevaluasi informasi (Verifying) merupakan tahap 

dimana kegiatan tersebut berkaitan dengan pengecekan, apakah informasi 

yang diperoleh sudah tepat maupun sesuai dengan kebutuhan informasi 

yang dibutuhkan dalam pencarian rujukan untuk acuan skripsi. Setelah 

informasi tersebut sesuai, maka selanjutnya informasi tersebut akan 

diuraikan kembali untuk dituangkan kedalam bentuk data dalam 

menunjang penyusunan skripsi. 

h. Perilaku Pada Akhir Pencarian Informasi (Ending) 

Informasi yang telah diperoleh akan diolah dan disajikan sesuai dengan 

tujuan penelitiannya. Dalam hal ini informasi yang telah diperoleh melalui 

beberapa media yang terkait dengan sumber-sumber informasi yang 

dibutuhkan telah diselesaikan dengan dikemas kedalam penulisan yang 

telah disusun rapi dan memuat data-data terkait dengan pokok 

penelitiannya. 
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2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melakukan pencarian 

informasi dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri sendiri, faktor dari orang lain 

dan faktor dari lingkungan. 

3. Dalam penelitian ini sudah sesuai dengan standar credibility (validitas 

internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas), dan 

confirmability (obyektivitas). Hal ini telah dibuktikan dengan uji keabsahan 

yang dilakukan oleh peneliti. 

4. Kebutuhan informasi yang digunakan sebagai acuan penyusunan skripsi tidak 

selalu terpenuhi. Kebutuhan informasi terkait dengan permasalahan dalam diri 

informan yang selalu bertambah dan tidak akan berkurang seiring 

perkembangan zaman. Karena tidak semua media menyediakan informasi yang 

sesuai dengan kebutuhan. Seluas apapun media penyedia informasi yang tidak 

terbatas berapa banyak informasi yang terkandung di dalamnya kadang masih 

belum dapat memenuhi kebutuhan dari setiap penggunanya. 

5. Strategi pencarian informasi yang dilakukan oleh informan yaitu dengan 

menggunakan OPAC sebagai mesin pencari informasi, datang ke rak koleksi 

jika koleksi tidak ditemukan, informan meminta bantuan kepada pustakawan, 

jika koleksi tetap tidak ditemukan, informan menggunakan internet sebagai 

media pendukung untuk penyelesaian skripsi yang dikerjakannya. 

6. Teknik yang digunakan dalam pencarian informasi yaitu dengan menggunakan 

teknik Boolean, dan menggunakan Search Engine sebagai alat bantu 

penelusuran informasi. Informan tidak begitu menerapkan teknik yang 

diajarkan melalui perkuliahan dulu. 
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7. Media yang digunakan yaitu berupa perpustakaan dan internet untuk penunjang 

penyusunan skripsi 

8. Dari keseluruhan tahapan perilaku pencarian informasi yang dilakukan oleh 

informan, pemanfaatan sumber-sumber informasi yaitu meliputi, informasi 

tercetak yang berupa koleksi umum, referensi (kamus, undang-undang, 

ensiklopedia), dan koleksi sirkulasi (jurnal, artikel). Sedangkan sumber-sumber 

informasi digital yang dimanfaatkan hanya berupa jurnal online, artikel, karya 

ilmiah, skripsi, dan e-book 

Dari hasil analisis tersebut, peneliti menentukan beberapa bentuk pola 

mengenai perilaku pencarian informasi mahasiswa dalam menyusun skripsi. Di 

antara pola tersebut adalah (1) Kebutuhan informasi mahasiswa dalam menyusun 

skripsi, (2) Strategi pencarian informasi, (3) Teknik pencarian informasi, (4) 

Media yang digunakan untuk pencarian informasi, (5) Faktor pendukung dan 

penghambat dalam pencarian informasi, dan (6) Pemanfaatan sumber-sumber 

informasi sebagai acuan penyusunan skripsi. Sebelum mengulas mengenai pola-

pola perilaku pencarian informasi, terlebih dahulu akan di gambarkan kerangka 

dari tahapan perilaku pencarian informasi hingga pemanfaatan sumber informasi 

yang dilakukan oleh informan pada hasil penelitian ini. kerangka hasil analisis 

tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 
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Gambar 3 
Kerangka Tahapan Perilaku Pencarian Informasi hingga Pemanfaatan Sumber 

Informasi Sebagai Acuan Penyusunan Skripsi 
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 Dari kerangka gambar di atas, dapat diketahui bahwa setiap perilaku 

pencarian informasi yang dilakukan oleh informan mempunyai tahapan-tahapan 

pencarian informasi mulai dari melakukan kegiatan persiapan awal hingga 

penyelesaian untuk mengakhiri pencarian informasi. Dengan adanya tahapan-

tahapan tersebut terbentuklah pola-pola pencarian informasi mahasiswa dalam 

menyusun skripsi sebagaimana dalam penelitian ini merupakan hasil dari analisis 

dengan menentukan pola-pola tersebut ke dalam pokok pencarian informasi 

mahasiwa dalam menyusun  skripsi. Sepanjang pola perilaku pencarian informasi 

yang telah terbentuk oleh mahasiswa yang sedang melakukan penyusunan skripsi 

tersebut, dapat dideskripsikan pemanfaatan sumber-sumber informasi yang terkait 

dengan kajian mengenai permasalahan pada masing-masing topik penelitian yang 

sedang dikerjakannnya.  

 

4.5.1 Kebutuhan Informasi Mahasiswa dalam Menyusun Skripsi 

Tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan informasi. Setiap orang 

pasti membutuhkan informasi yang digunakan sebagai pemenuhan untuk 

memperluas pengetahuan baik pengetahuan yang bersifat primer maupun 

pengetahuan yang bersifat sekunder. Kebutuhan akan informasi utuk memenuhi 

pengetahuan yang bersifat primer yaitu kebutuhan yang meliputi, kebutuhan 

informasi apapun mengenai jenis pekerjaan orang tersebut, misalnya seorang 

pelajar maupun mahasiswa mempunyai kebutuhan khusus yang digunakan 

sebagai penunjang kebutuhan akademik yang berkaitan dengan mata pelajaran, 

mata kuliah dan tugas-tugas yang sedang dikerjakan. Sedangkan kebutuhan 
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sekunder merupakan kebutuhan kedua setelah kebutuhan primer. Biasanya 

kebutuhan sekunder digunakan sebagai pengetahuan umum mengenai kehidupan 

sehari-hari terkait dengan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh.  

 Jenjang pendidikan sangat mempengaruhi kebutuhan informasi pada setiap 

orang. Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh melalui penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti. Setiap informan menyatakan, bahwasannya dalam setiap 

jenjang yang ditempuh mulai dari SD hingga perguruan tinggi, kebutuhan 

informasi semakin berkembang seiring dengan bergulirnya waktu. Setiap pelajar 

membutuhkan informasi tentang mata pelajaran maupun mata kuliah yang 

tertuang dalam kurikulum sekolah/perguruan tinggi. Begitu pula dengan 

kebutuhan informasi dari kelima informan yang telah berhasil dirangkum oleh 

peneliti. Pada dasarnya kebutuhan informasi itu bersifat menetap dan mempunyai 

pola cenderung meluas, hal ini lah yang menyebabkan proses pencarian informasi 

itu ada. Pencarian informasi ini akan muncul ketika seseorang menyadari akan 

kebutuhan informasi yang semakin meluas. Untuk melakukan pencarian informasi 

dapat dilakukan dengan menggunakan media apapun baik dari perpustakaan 

maupun dari internet. 

Terkait dengan kebutuhan pada masing-masing informan yang pada 

awalnya tidak begitu menunjukkan respon terhadap perpustakaan maupun media 

yang lain pada saat masih mengijakkan dibangku sekolah. Hal ini dikarenakan 

tingkat kebutuhan informasi yang masih rendah. Informan mengunjungi 

perpustkaan pada awalnya hanya sebatas ingin membaca buku-buku yang sesuai 

dengan usianya saat itu seperti, cerpen, novel, folklore (cerita rakyat), koran, 
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majalah, dll. Namun adapula yang sama sekali tidak mempunyai minat terhadap 

perpustakaan yang semestinya menjadi pusat segala ilmu pengetahuan. Tidak 

adanya dorongan dari orang lain juga merupakan faktor yang menghambat 

informan untuk mengunjungi perpustakaan agar mendapatkan informasi. Lambat 

laun informan menyadari bahwa kebutuhan akan informasi semakin meningkat 

ketika menginjak dibangku SMA, karena tuntutan tugas dari guru yang membuat 

informan mulai akrab dengan perpustakaan. Hal ini seperti yang dikemukakan 

oleh Katz, Gurevitch, dan Haas (dalam Yusup, 2010:84) mengemukakan bahwa 

orang yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi banyak mempunyai 

kebutuhan-kebutuhannya dibandingkan dengan orang yang berpendidikan rendah  

 Perpustakaan sebagai penunjang utama untuk menyelesaikan segala 

kewajiban pelajar kala itu, karena media lain seperti internet masih cukup langka 

jika dibandingkan dengan sekarang, apalagi informan yang berasal dari 

lingkungan yang kurang mendukung adanya perkembangan media internet. 

kebutuhan informasi pada masing-masing informan mulai meningkat ketika 

berada di perguruan tinggi. Setiap informan menyadari bahwa jika tidak mau 

ketinggalan informasi, maka hal yang perlu dilakukan yaitu dengan 

memperbanyak membaca baik itu terkait dengan kebutuhan penunjang tugas-

tugas dari dosen, materi mengenai mata kuliah maupun bacaan umum yang 

lainnya. Sehingga para informan tidak miskin akan informasi. Apalagi jika 

informan dalam penelitian ini merupakan mahasiswa Program Studi Ilmu 

Perpustakaan. 
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Dalam hal ini dikarenakan informan tersebut sudah mempelajari 

bagaimana teknik pencarian informasi yang tepat terkait dengan ilmu yang pernah 

dipelajari selama duduk dibangku perkuliahan. Hal tersebut dirasa dapat 

membantu dalam proses pencarian informasi sesuai dengan kebutuhan informasi 

dari masing-masing informan. 

Kebutuhan informan semakin meningkat ketika informan memasuki 

semester akhir yaitu termasuk kebutuhan informasi dalam penyusunan skripsi 

seperti yang dilakukan oleh informan pada saat ini. Terjadi perubahan drastis 

dalam intensitas kunjung informan ke perpustakaan. Rata-rata informan 

membatasi minimal 3 kali dalam seminggu untuk mengunjungi perpustakaan. Hal 

ini dilakukan agar proses penyusunan skripsi cepat terselesaikan sesuai dengan 

target yang ingin informan tempuh. Untuk menyelesaikan skripsi, informan perlu 

melakukan pencarian informasi melalui media manapun sesuai dengan kebutuhan 

topik permasalahan yang sedang ditelitinya. Dalam hal ini, setiap informan 

mempunyai perilaku yang berbeda-beda dalam melakukan pencarian informasi. 

Ada yang hanya mengandalkan perpustakaan sebagai media utama, adapula yang 

mengandalkan internet sebagai media utama pencarian informasinya, namun 

adapula yang seimbang menggunakan kedua media tersebut. 

 Pencarian informasi dengan media perpustakaan sangat dibutuhkan ketika 

informan menginginkan informasi akurat dari sumber-sumber yang dapat 

dipercaya. Selanjutnya media internet sebagai pendukung untuk memenuhi 

informasi yang dijadikan sebagai rujukan penyusunan skripsi. namun terdapat 

informan yang mengatakan bahwa, informasi tidak akan ditemukan jika hanya 
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dilakukan pencarian informasi pada satu perpustakaan saja. harus ada 

perpustakaan pendukung lain untuk mendapatkan apa yang dicari. 

Pencarian informasi dengan menggunakan media apapun sebagai 

penunjang utama tergantung dari masing-masing judul skripsi yang informan 

kerjakan. Seperti judul skripsi dari salah satu informan yang meneliti tentang 

“Analisis Pengembangan Open Source Library Software ditinjau dari Konsep 

Five Laws of Library Science S.R Ranganatan (Studi kasus Software SLIMS)”. 

Dalam pencarian informasi yang informan lakukan yaitu dengan menggunakan 

media intenet sebagai penunjang utama karena media perpustakaan belum cukup 

untuk mendukung pencarian informasi yang terkait dengan topik tersebut. 

Sedangkan informan yang lain melakukan penelitian tentang “Penerapan 

Fungsi Perpustakaan di Perpustakaan An Nafid SD Muhammadiyah Sapen 

Yogyakarta”. Pencarian informasi yang digunakan cukup dengan menggunakan 

perpustakaan sebagai media utama. Karena informasi yang terkait dengan topik 

tersebut banyak tersedia di perpustakaan. Informasi yang paling update 

merupakan informasi yang sangat dibutuhkan oleh masing-masing informan. 

Karena dengan informasi tersebut dapat dijadikan sebagai acuan penyusunan 

skripsi yang dapat dipercaya kebenarannya. 

 Kebutuhan informasi yang digunakan sebagai acuan penyusunan skripsi 

tidak selalu terpenuhi. Kebutuhan informasi terkait dengan permasalahan dalam 

diri informan yang selalu bertambah dan tidak akan berkurang seiring 

perkembangan zaman. Karena tidak semua media menyediakan informasi yang 

sesuai dengan kebutuhan. Seluas apapun media penyedia informasi yang tidak 
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terbatas berapa banyak informasi yang terkandung di dalamnya kadang masih 

belum dapat memenuhi kebutuhan dari setiap penggunanya.  

 

4.5.2 Strategi Pencarian Informasi 

Untuk pemenuhan kebutuhan informasi, masing-masing informan 

mempunyai strategi tersendiri agar informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh. 

Dalam pencarian informasi tentunya terdapat perbedaan mendasar pada setiap 

informan. Perbedaan mendasar tersebut merupakan perbedaan perilaku dalam hal 

melakukan strategi pencarian informasi yang berada di perpustakaan terkait topik 

yang akan diteliti. 

Keberagaman dalam melakukan strategi pencarian informasi tersebut 

dipicu karena adanya perilaku yang kontras antara informan satu dan informan 

yang lain. Strategi pencarian informasi yang dilakukan informan tersebut 

berdasarkan apa yang ingin informan peroleh saat melakukan pencarian informasi. 

Misalnya, terdapat informan yang menggunakan strategi pencaraian informasi 

dengan menggunakan OPAC sebagai alat bantu pencarian informasinya, 

selanjutnya mencari koleksi yang ditemukan melalui OPAC ke rak koleksi yang 

tersedia, jika koleksi yang dicari ternyata tidak ditemukan di rak, maka informan 

menanyakan kepada petugas perpustakaan mengenai keberadaan koleksi yang 

dicari. Petugas ada yang menyarankan untuk mencari koleksi tersebut ke layanan 

tandon. Jika koleksi yang dicari tetap tidak ditemukan, maka informan 

mencarinya melalui media yang lain yaitu internet. 
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Selain itu, strategi yang ditempuh dalam pencarian informasi sangat 

bervariasi tergantung pada masalah yang dihadapi oleh informan. Pencarian 

informasi merupakan kegiatan untuk menemukan kembali informasi yang pernah 

ditulis atau didokumentasikan. Berdasarkan pada pendapat Hartinah (2012:2.16) 

Pada dasarnya terdapat dua pendekatan dalam pencarian informasi yang biasanya 

digunakan dalam temu kembali informasi, yaitu bahasa alamiah (natural 

language), dan kosakata terkontrol (controlled vocabulary). Namun dalam 

penelitian ini, strategi pencarian informasi yang dilakukan oleh informan pada 

umumnya mendasarkan pada penggunaan bahasa alamiah (natural language) 

untuk menemukan informasi yang dicari. 

Strategi yang digunakan oleh informan dalam pencarian informasi sebagai 

acuan penyusunan skripsi dalam menggunakan bahasa alamiah, baik dengan 

menggunakan media manual maupun media internet. Cara-cara penelusuran 

tersebut tergantung pada kebutuhan informan yang ingin dipenuhi, seperti jenis 

cakupan informasi yang diinginkan, serta berapa lama waktu yang dibutuhkan 

informan dalam proses pencarian informasi. Dalam hal ini strategi yang 

digunakan oleh informan antara lain: 

1. Penelusuran secara manual merupakan strategi pertama yang dilakukan 

informan untuk menemukan informasi yang dicarinya. Dengan menggunakan 

OPAC sebagai mesin pencarian informasi. 

2. Penelusuran menggunakan OPAC hanya sebagai pendukung agar diketahui tata 

letak koleksi yang terdapat dalam perpustakaan. 
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3. Informan datang ke rak koleksi yang menyediakan informasi yang dicari 

melalui OPAC. 

4. Jika dalam deretan koleksi yang dicari tidak ditemukan koleksi yang 

dibtutuhkan, maka informan meminta bantuan petugas perpustakaan untuk 

mendapatkan informasi yang dicarinya. 

5. Petugas mempunyai respon yang berbeda ketika informan meminta bantuan 

pencarian informasi, terdapat petugas yang turut membantu dalam pencarian 

informasi, terdapat pula petugas yang kadang hanya memberi arahan kemana 

harus dicari informasi tersebut. 

6. Strategi selanjutnya yaitu mendatangi perpustakaan lain yang menyediakan 

koleksi sesuai dengan topik yang dicari informan. 

7. Jika koleksi yang dicari tidak ditemukan, strategi terakhir yaitu dengan 

menggunakan penelusuran dengan cara akses melalui jaringan internet atau 

yang disebut juga online. 

Strategi di atas ditempuh oleh informan atas dasar agar proses temu 

kembali informasi berjalan efektif dan informasi yang diperoleh relevan sesuai 

dengan kebutuhan informasi untuk memenuhi materi-materi pokok mengenai 

topik skripsi yang sedang dikerjakannya.  

4.5.3 Teknik Pencarian Informasi 

Setelah melakukan strategi pencarian informasi, selanjutnya informan 

menentukan teknik pencarian informasi. Teknik pencarian informasi ini perlu 

dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan 

oleh informan. Teknik pencarian informasi tidak lepas dari proses temu kembali 
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informasi. Demi kebutuhan informasi yang semakin meningkat, informan perlu 

melakukan temu kembali informasi agar dapat mengembangkan pengetahuan 

tentang ilmu yang telah diperoleh dari mata kuliah yang pernah diajarkan di 

bangku perkuliahan. Untuk dapat mengumpulkan informasi dengan cepat, 

lengkap, tepat, dan efisien sesuai dengan topik skripsi yang sedang dikerjakan. 

Informan menggunakan teknik pencarian informasi melalui media penyedia 

berbagai macam informasi yang dapat diakses dengan menggunakan sistem 

online. 

Dalam pencarian informasi, informan menggunakan media perpustakaan 

dengan memanfaatkan mesin pencari informasi yang disebut dengan OPAC. Pada 

pencarian dengan menggunakan media tersebut, informan hanya memasukkan 

subject maupun nama pengarang pada halaman yang telah disediakan pada 

tampilan OPAC.  

Teknik pencarian informasi yang digunakan oleh informan dengan media 

online kebanyakan memakai teknik Boolean. Menurut informan teknik inilah 

yang digunakan untuk menelusuri informasi secara online. namun kebanyakan 

dari informan tidak selalu menerapkan apa yang telah diajarkan pada saat 

perkuliahan dulu. Untuk mendapatkan informasi yang dicari, informan hanya 

menggunakan cara tersendiri tanpa harus terpaku dengan teknik yang pernah 

diajarkan di mata kuliah Temu Kembali Informasi (TKI). Hal itu dirasa sulit oleh 

informan karena jarang dipraktekkan jika menelusuri informasi. Cara itu 

digunakan kembali pada saat pencarian informasi untuk keperluan penunjang 

penyusunan skripsi. namun selain menggunakan teknik Boolean, informan juga 
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menggunakan fasilitas Advanced Search pada Search Engine yang menyediakan 

pilihan-pilihan dengan hanya menuliskan keyword dari informasi yang akan 

dicari. 

Pencarian informasi dengan menggunakan search engine merupakan 

teknik yang paling mudah digunakan. Sebelum melakukan pencarian 

menggunakan teknik ini, terlebih dahulu informan menentukan apa yang akan 

ditelusuri melalui media tersebut. Informan menentukan keyword yang sesuai 

dengan kebutuhan informasi yang akan dijadikan sebagai rujukan penyusunan 

skripsi. Kemudian informan menentukan subject dari masing-masing topik yang 

akan ditelusuri. Jika hanya dengan memasukkan subject belum ditemukan 

jawaban dari proses pencarian informasi tersebut, maka informan memasukkan 

keyword yang lain misalnya dengan memasukkan nama pengarang dari topik yang 

akan ditelusuri. Untuk mengakses informasi yang akan ditelusuri, informan 

menggunakan Search Engine yaitu, google cendekia, www.lib.uin-suka.ac.id, 

www.pdii.lipi.go.id, dan www.pnri.go.id. Yang dicari oleh informan adalah jurnal 

online, artikel, skripsi, karya ilmiah, e-book, dan informasi yang lainnya.  

Penggunaan teknik pencarian informasi yang bervariasi tersebut 

digunakan oleh informan demi diperolehnya informasi yang relevan dan dapat 

digunakan sebagai rujukan penyusunan skripsi yang sedang dikerjakan.  

 

 

 

 

http://www.lib.uin-suka.ac.id/
http://www.pdii.lipi.go.id/
http://www.pnri.go.id/
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4.5.4 Media Yang Digunakan untuk Pencarian Informasi 

Berbagai bentuk media yang tersedia untuk keperluan pencarian informasi 

dalam menunjang kebutuhan informan yang digunakan sebagai acuan penyusunan 

skripsi, hanya terdapat dua media yang digunakan oleh informan dalam 

melakukan pencarian informasi, yaitu perpustakaan sebagai sarana pencarian 

informasi yang paling utama, selanjutnya dengan melalui media internet sebagai 

pendukung pencarian informasi. 

Perbedaan pendapat dari masing-masing informan mengenai media 

pencarian informasi yang sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan informasi 

sesuai dengan skripsi yang sedang dikerjakannya. Misalnya, terdapat informan 

yang mengatakan bahwa, perpustakaan merupakan sarana penting untuk 

menunjang terselesaikannya penyusunan skripsi, karena seluk beluk adanya 

informasi untuk panduan menyusun skripsi terdapat di perpustakaan. Namun 

terdapat hal lain yang dikatakan oleh informan bahwa, untuk mencari informasi 

tidak harus menggunakan perpustakaan sebagai media penunjang utama, karena 

tidak semua informasi yang dicari di perpustakaan tersebut selalu tersedia. 

Kurangnya koleksi yang memadai untuk keperluan penyusunan skripsi 

sangat mempengaruhi minat dari masing-masing informan. Hal tersebut 

dikarenakan tingkat kebutuhan dari setiap informan sangat beragam. Namun 

terdapat hal-hal yang mendasari informan untuk tetap memilih media tersebut 

sebagai penunjang utama dalam proses pencarian informasi. Alasan yang utama 

yaitu karena kemudahan dalam mengakses perpustakaan, tidak perlu 

mengeluarkan biaya untuk mendapatkan informasi yang dicari, namun untuk 
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penelusuran informasinya dengan langsung datang ke rak koleksi butuh banyak 

tenaga dan harus bisa mengontrol emosi ketika informasi yang dicari tidak 

ditemukan di rak koleksi.  Kecewa, bosan, capek dan pusing sering dirasakan oleh 

masing-masing informan ketika menelusuri informasi di perpustakaan. 

 Media kedua yang digunakan oleh informan dalam melakukan pencarian 

skripsi yaitu dengan menggunakan sistem informasi online atau yang biasa 

disebut dengan internet. penggunaan media ini sebagai pendukung untuk 

keperluan acuan teori dalam skripsi yang dikerjakan informan. Dengan 

menggunakan internet, dirasa informan dapat membantu proses pencarian 

informasi. Karena bagi informan, di dalam internet terdapat banyak informasi 

yang bersifat global, sangat luas tanpa batas ruang dan waktu segala macam 

informasi mengenai ilmu pengetahuan dapat dengan mudah diperoleh.  

Internet yang sifatnya global, membuat informan kadang menemukan 

kesulitan dalam mencari informasi yang sesuai dengan topik permasalahannya. 

Informan mengakui dengan menggunakan internet tersebut seseorang bisa tersesat 

di dalamnya. Tersesat dalam artian, untuk mencari informasi yang dicari tidak 

ditemukan malah menemukan informasi lain yang sama sekali tidak ada kaitannya 

dengan topik yang akan dicari. Hal tersebut dapat mengalihkan fokus informan 

kepada informasi yang lain tanpa memperdulikan tujuan utama mengakses 

internet tersebut. Terdapat hal lain yang menghambat pencarian informasi melalui 

media ini, yaitu terkadang informasi yang sulit untuk di akses karena keterbatasan 

jaringan, misalnya untuk mengaksesnya informan menggunakan wi-fi dan modem. 

Meskipun demikian, informan tetap menggunakan media internet sebagai 
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pendukung teori yang sesuai dengan topik permasalahan. Sebanding dengan 

pernyataan yang dikemukakan oleh Yusup (2010:40) kehadiran internet di 

samping berfungsi sebagai media sekaligus pusat sumber informasi yang banyak 

manfaatnya bagi masyarakat, namun dilihat dari aspek perpustakaan internet 

bukanlah segalanya, Ia diperlukan karena kemampuannya yang luar biasa. 

  Dengan demikian media pencarian informasi dalam penelitian mengenai 

perilaku pencarian informasi mahasiswa dalam menyusun skripsi ini, yang 

digunakan oleh masing-masing informan yaitu dengan menggunakan media 

internet untuk mengakses informasi yang lebih luas dan menggunakan media 

perpustakaan baik perpustakaan yang satu dan perpustakaan yang lainnya untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 

 

4.5.5 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pencarian Informasi 

Dalam melakukan pencarian informasi baik melalui media perpustakaan 

maupun media internet, informan tidak luput dari hal-hal yang dapat mendukung 

dan menghambat proses pencarian informasi yang dilakukannya. 

4.5.5.1 Faktor Pendukung 

 Faktor pendukung yang dinyatakan oleh informan yaitu faktor dalam diri 

sendiri, faktor dari orang lain, dan faktor dari lingkungan. Faktor pendukung 

dalam diri sendiri yaitu ketika informan mempunyai rasa ingin tahu dan 

mempunyai semangat tinggi untuk segera menyelesaikan tugas skripsi yang 

sedang dikerjakannya. Keahlian dan pengetahuan informan dalam menelusuri 

informasi juga termasuk faktor pendukung dari dalam diri informan. 
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 Faktor dari orang lain, yaitu ketika informan dapat bekerja sama, berbagi 

informasi, bertukar fikiran dan saling membantu untuk mendapatkan informasi 

dengan teman-temannya, arahan dari dosen pembimbing, dan dukungan dari 

keluarganya merupakan faktor penunjang untuk membantu informan dalam proses 

pencarian informasi. 

 Faktor dari lingkungan yang merupakan penunjang yang sangat 

dibutuhkan dalam mendukung pencarian informasi. Seperti jika sebuah 

perpustakaan menyediakan koleksi yang lengkap sesuai dengan yang dibutuhkan 

informan. Selain itu penunjang lainnya yang merupakan sistem pencari informasi 

yang disebut internet yang selalu memberikan informasi paling update sesuai 

dengan kebutuhan informan. 

4.5.5.2 Faktor Penghambat 

 Ada faktor pendukung ada pula faktor penghambat, faktor inilah yang 

membuat informan sering mengeluhkan apa yang dialami saat melakukan 

pencarian informasi. Seperti halnya faktor pendukung, faktor pnghambat juga 

dipengaruhi oleh faktor diri sendiri, faktor orang lain dan faktor lingkungan. 

Faktor yang datang dari diri sendiri yaitu ketika informan mempunyai sifat malas 

yang tiba-tiba melanda, adapula informan yang mengaku kesal jika informasi 

yang dicari tidak ditemukan kemudian mengakhiri pencarian informasi dan 

kurang pengetahuannya informasi yang terkait dengan topik yang di kerjakannya. 

Faktor yang datang dari diri sendiri ini dapat mempengaruhi proses pencarian 

informasi. 
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 Faktor dari orang lain ini dipengaruhi oleh petugas perpustakaan. Dalam 

hal ini masing-masing informan mengakui hal yang sama ketika meminta bantuan 

kepada petugas perpustakaan untuk turut membantu dalam pencarian 

informasi/koleksi yang terdapat di perpustakaan. Terdapat petugas yang dengan 

cepat membantu mencarikan apa yang dicari oleh informan, ada pula petugas 

yang tidak kooperatif dengan informan. Jika demikian, petugas tidak memberikan 

solusi jika informasi/koleksi yang dicari tidak ditemukan. 

 Masing-masing informan mempunyai perbedaan pernyataan saat proses 

wawancara, faktor penghambat pencarian faktor lingkungan ini ada yang 

dipengaruhi oleh kegiatan lain informan diluar kesibukannya dalam menyusun 

skripsi, adapula karena perpustakaan yang cukup jauh dengan tempat tinggal 

informan, adapula karena tidak punya banyak waktu untuk mengunjungi 

perpustakaan. Hal tersebut sangat mempengaruhi proses pencarian informasi, 

apalagi jika informan tidak menemukan informasi karena keterbatasan koleksi 

yang dimiliki perpustakaan, dan menyebarnya informasi pada media internet 

mengenai topik yang sedang ditelitinya. 

 

4.5.6 Pemanfaatan Sumber-sumber Informasi Sebagai Acuan Penyusunan 

Skripsi 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Setiap perilaku 

pencarian informsi muncul karena pada dasarnya informan mempunyai kebutuhan 

informasi  yang sangat beragam. Keberagaman informasi yang dibutuhkan 

informan sebagai acuan penyusunan skripsi tersebut menumbuhkan suatu 
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pemanfaatan sumber-sumber informasi yang tersedia dari media apapun. Dari 

sekian banyaknya sumber-sumber informasi yang tersedia di media apapun baik 

sumber informasi tercetak maupun sumber informasi elektronik/digital. informan 

tidak banyak memanfaatkan sumber-sumber informasi yang ada. Yang digunakan 

oleh informan hanya sumber-sumber yang berkaitan dengan topik yang sedang 

diteliti oleh informan. Masing-masing informan tidak membedakan antara sumber 

informasi primer maupun sekunder yang penting dapat menunjang kebutuhan 

informasi yang dibutuhkannya. 

 Keberadaan sumber informasi yang beragam dan berjenis-jenis seperti 

itulah yang mambuat informan tidak terlalu banyak menggunakan sumber 

informasi yang beragam tersebut sebagai acuan penyusunan skripsi. Informan 

memanfaatkan sumber informasi yang lain untuk memenuhi kebutuhan 

pengetahuan yang ingin diketahui saja. Meskipun dapat diketahui bahwa di dalam 

perpustakaan menyediakan berbagai macam sumber informasi tercetak maupun 

elektronik yang dapat dimanfaatkan oleh setiap pengguna. 

Senada dengan yang dikemukakan oleh Yusup (2010:145) perpustakaan 

memang berfungsi sebagai wadah penampung sumber-sumber informasi. Orang 

bahkan sering menyebutnya perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, 

pusat media komunikasi, atau pusat sumber belajar (learning resource centre). 

Informan menggunakan sumber informasi yang beragam untuk memenuhi 

kebutuhan mengenai pengetahuan umum, tidak hanya digunakan sebagai acuan 

penyusunan skripsi. 
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  Sebagai mahasiswa ilmu perpustakaan yang lebih mengetahui tentang 

jenis-jenis sumber informasi yang terdapat di perpustakaan, informan tidak 

banyak memanfaatkan sumber-sumber informasi tersebut. Hanya terdapat 

beberapa sumber informasi yang digunakan oleh informan sebagai acuan 

penyusunan skripsi. Hal ini kembali pada masing-masing topik skripsi yang 

sedang dikerjakan oleh informan.  

Masing-masing informan hanya menggunakan sumber informasi cetak 

yang berupa koleksi umum di perpustakaan yang berhubungan dengan topik 

penelitiannya. Selain itu, informan menggunakan koleksi referensi yang berupa 

kamus umum bahasa, koleksi undang-undang perpustakaan dan ensiklopedia. 

Untuk koleksi serial, yang berupa jurnal cetak, artikel, buletin, dan lain-lain tidak 

banyak digunakan oleh informan. 

Sumber informasi digital yang dimanfaatkan oleh informan hanya berupa 

jurnal online, karya ilmiah, artikel dan e-book. Karena dalam pencariannya yang 

terbilang sulit, keseluruhan rujukan yang digunakan sebagai acuan penyusunan 

skripsi, informan menggunakan sumber informasi cetak yang berupa koleksi 

umum. Koleksi umum sudah dirasa oleh informan dapat menunjang penyusunan 

skripsi yang tepat, relevan dan dapat dipercaya kebenarannya. Selain itu juga 

untuk mengaksesnya yang jauh lebih mudah, informan hanya perlu datang ke 

perpustakaan untuk mendapatkan koleksi yang dicari sesuai dengan kebutuhan. 

 



BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Perilaku Pencarian Informasi 

Mahasiswa Program Studi Ilmu Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakara dalam Menyusun Skripsi, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Tahapan-tahapan dalam menganalisis kegiatan perilaku pencarian informasi, 

antara lain: (a) Tahap Perilaku Kegiatan Pencarian Informasi (Starting), (b) 

Tahap Perilaku Kegiatan Penulisan Hal yang Dianggap Penting Saat 

Mendapat Informasi (Chainning), (c) Tahap Perilaku Mencari Informasi 

(Browsing), (d) Tahap Perilaku Menyeleksi Informasi (Differentiating), (e) 

Tahap Perilaku Mengupdate Informasi (Monitoring), (f) Tahap Perilaku 

Mengambil Informasi (Extracting), (g) Tahap Perilaku Mengevaluasi 

Informasi (Verifying), (h) Perilaku Pada Akhir Pencarian Informasi (Ending) 

2. Pola-pola yang terbentuk pada perilaku pencarian informasi yaitu: (a) 

Kebutuhan informasi yang digunakan sebagai acuan penyusunan skripsi tidak 

selalu terpenuhi, (a) Strategi pencarian informasi yang dilakukan oleh 

informan yaitu dengan menggunakan OPAC, datang ke rak koleksi, informan 

meminta bantuan kepada pustakawan, informan menggunakan internet 

sebagai media pendukung untuk penyelesaian skripsi yang dikerjakannya, 
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(c) Teknik yang digunakan dalam pencarian informasi yaitu dengan 

menggunakan teknik Boolean, dan menggunakan Search Engine sebagai alat 

bantu penelusuran informasi, (d) Media yang digunakan untuk pencarian 

informasi yaitu perpustakaan dan internet. 

3. Pemanfaatan Sumber-sumber informasi tercetak hanya berupa koleksi umum, 

referensi (kamus, undang-undang, ensiklopedia), dan koleksi sirkulasi (jurnal, 

artikel) yang terdapat di perpustakaan. Sedangkan sumber-sumber informasi 

digital yang dimanfaatkan hanya berupa jurnal online, artikel, karya ilmiah, 

skripsi, dan e-book 

 

5.2 Saran 

 Untuk pengembangan lebih lanjut mengenai pemanfaatan sumber-sumber 

informasi yang terdapat di media perpustakaan, dan agar proses pencarian 

informasi dapat berjalan dengan baik dan tujuan yang diinginkan akan tercapai, 

maka peneliti mempunyai beberapa saran, yaitu: 

1. Bagi perpustakaan, perlunya penambahan koleksi perpustakaan mengenai 

koleksi tentang Ilmu Perpustakaan, mengingat kebutuhan informan yang 

merupakan seorang mahasiswa Ilmu Perpustakaan sedikit sulit untuk 

didapatkan. 

2. Bagi mahasiswa Ilmu Perpustakaan, dapat memanfaatkan sumber-sumber 

informasi yang tersedia di berbagai macam media dengan baik dan cermat, 

mengingat bahwa segala sumber informasi tidak terbatas jumlahnyayangdapat 

dimanfaatkan sebagai acuan penyusunan skripsi. 
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