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Literasi Informasi  Lulusan Program EAP (English For Academic Purposes)  

(Studi Deskriptif Literasi Informasi Lulusan Program EAP di IALF Bali)  

 

ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran literasi informasi 
lulusan program EAP (English of Academic Purposes) di IALF Bali. Populasi 
penelitian ini 158 orang, metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif 
deskriptif, teknik pengambilan sampling menggunakan teknik simple random 
sampling dengan  sampel sistematis. Sampel yang terpilih sebanyak 30 orang. 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April-Juli 2013. Untuk melihat literasi 
informasi lulusan program EAP peneliti menggunakan model dari The Big6, dan 
di The Big6 terdapat 6 tahapan yaitu definisi tugas, strategi penemuan informasi, 
lokasi dan akses, penggunaan informasi, sintesis informasi dan evaluasi hasil.  

Hasil analisi menunjukkan bahwa mahasiswa lulusan program EAP sudah 
dapat membiasakan diri untuk merumuskan masalah terbukti 96,7% responden 
selalu melakukan kegiatan tersebut. Mahasiswa sudah dapat menggunakan 
berbagai sumber informasi yang tersedia saat ini terbukti sekitar 53,3% responden 
menggunakan sumber informasi primer. Mahasiswa sudah mengetahui tempat 
untuk melakukan penelusuran informasi, dan untuk melakukan kegiatan tersebut 
sekitar 53,3% memilih menggunakan elektronik database seperti PROQUEST, 
EBSCO, ACE, dll. Mahasiswa sudah dapat menggunakan internet untuk 
mendapatkan informasi sekitar 68,4% mahasiswa menggunakan internet untuk 
mencari informasi sepeutar perkuliahan agar dapat menyelesaikan tugasnya. 
Mahasiswa dapat menerapkan kegiatan sisntesis informasi untuk menyelesaikan 
tugasnya sekitar 46,7% mahasiswa mengelola informasi yang didapat untuk 
digunakannya. Dan mahasiswa sudah dapat mempraktekan kegiatan evaluasi 
proses dan hasil dalam mengerjakan tugasnya sekitar 43,3% mahasiswa membuat 
catatn penting terhadap informasi yang sudah didapat dan akan digunakan untuk 
menyelesaikan tugas ataupun yang lainnya. Dapat disimpulkan bahwa lulusan 
program EAP di IALF Bali sudah dapat menerapkan tahapan-tahapan dari the 
big6 seperti definisi tugas, strategi penemuan informasi, lokasi dan akses, 
penggunaan informasi, sintesis informasi dan evaluasi hasil dalam  mengerjakan 
tugas ataupun menyelesaikan masalah 
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