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ABSTRAK 

 

Literasi informasi adalah seperangkat ketrampilan yang diperlukan untuk 
mencari, menelusur, menganalisa dan memanfaatkan informasi. Literasi informasi 
tidak terlepas jauh dengan teknologi informasi. salah satunya adalah Internet. 
Melihat pentingnya literasi informasi bagi semua pihak terutama mahasiswa, 
maka penelitian ini akan berusaha melihat bagaimana literasi informasi yang 
terjadi pada mahasiswa ilmu komputer khususnya di UK. Petra Surabaya, 
UBAYA dan Universitas Narotama Surabaya. 

Untuk mengetahui literasi informasi mahasiswa fakultas ilmu komputer di 
UK. Petra Surabaya, UBAYA dan Universitas Narotama Surabaya, penulis 
menggunakan metode ACRL (Association Of College & Research Libraries) 
yang terdiri dari: kemampuan menentukan jenis dan batas informasi yang 
dibutuhkan, kemampuan mengakses informasi yang diperlukan dengan efektif dan 
efisien, kemampuan mengevaluasi temuan dan sumber-sumbernya secara kritis, 
kemampuan menggunakan dan mengkomunikasikan informasi dengan efektif, dan 
kemampuan memahami isu ekonomi, hukum dan sosial seputar informasi secara 
legal dan etis 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yaitu jenis 
penelitian yang menggambarkan suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan 
jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan maslah dan unit 
yang diteliti. Sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik 
probability sampling tepatnya simple random sampling yaitu pengambilan sampel 
secara acak, agar semua individu mendapat kesempatan yang sama untuk dipilih. 
Perhitungan sampel menggunakan rumus Slovin dan didapatkan sampel sebesar 
100 responden, yang selanjutnya dibagi menjadi 34 mahasiswa dari Petra, 33 
mahasiswa dari Ubaya, dan 33 mahasiswa dari Narotama. Data yang digunakan 
adalah data primer yaitu data dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan 
kepada anggota sampel. 

Hasil dari penelitian ini adalah, mahasiswa UK. Petra Surabaya mayoritas 
semua mahasiswanya mengerti akan kebutuhan informasi yang harus mereka 
dapatkan, ditunjang dengan fasilitas yang cukup memadai, mereka dapat mencari 
hingga mengelola informasi dengan sangat baik, karena itulah tingkat akreditasi 
mereka juga bagus. Mahasiswa UBAYA mereka juga sangat selektif dalam 
memilih pencarian informasinya sangat detil dalam melihat tahun terbit hingga isi 
dari sumber yang menjangkau di dalamnya. Mahasiswa Universitas Narotama 
ternyata masih memiliki tingkat literasi yang cukup rendah karena sebagai 
mahasiswa mereka tidak cukup kuat memiliki motivasi untuk mengembangkan 
ilmu yang mereka dapat, ditunjang dengan tidak adanya fasilitas yang cukup 
memadai dari Universitas yang dapat menunjang kegiatan mahasiswa 
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