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ABSTRAK 

Perilaku  penemuan  informasi dan kebutuhan informasi adalah dua hal yang 
sangatlah sulit dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-harinya, termasuk 
mahasiswa. Hal tersebut yang terjadi di Ukm Robotika ITS. Mahasiawa yang 
tergabung didalamnya diwajibkan untuk menyebarluaskan informasi dengan 
menggunakan media facebook selain itu tidak semua berasal dari jurusan elektro ada 
yang berasal dari jurusan arsitektur, teknik perkapalan, dll, selain itu mahasiswa 
yang bukan dari jurusan elektro juga mengikuti event – event seputar robotika seperti 
yang diselengakan oleh beberapa universitas swasta. Dari fenomena tersebut 
tentunya mahasiswa yang tergabung di Ukm Robotika akan tergerak untuk mencari 
informasi, perilaku untuk mencari informasi disebut seeking behavior. Untuk itu 
peneliti tertarik mengadakan penelitian untuk mengetahui bagaimana Perilaku 
Penemuan Informasi pada Mahasiswa Ukm Robotika ITS dengan menggunakan 
teori David Ellis yang terbagi menjadi 6 tahapan yakni Starting, Chaining, 
Browsing, Defferetiating, Monitoring dan Extracting. Diharapkan dari penelitian ini 
dapat memberikan hal – hal baru. 
Kata kunci : Perilaku Penemuan Informasi, Seeking Behaviur,Ukm Robotika 
ITS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PERILAKU PENEMUAN INFORMASI ... ADIO FIRMANSYAH



vi 
 

 

KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang 

telah memberikan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan 

judul “Perilaku Penemuan Informasi di UKM Robotika ITS Surabaya” Sripsi ini 

disusun dalam rangka syarat kelulusan studi Strata 1 atau S1 di Universitas 

Airlangga Surabaya serta dapat melatih pola pikir penulis dan yang terpenting adalah 

menambah pengetahuan dan wawasan penulis maupun pembaca tentang Perilaku 

Penemuan Infomasi dikalangan mahasiswa 

Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan 

dan semangat kepada : 

1. Untuk bapak dan ibu saya yang telah memberikan segala macam petuah 

tentang kehidupan dan doa yang selalu diberikan. 

2. Bpk Yunus  sebagai dosen pembimbing penulis selama menulis laporan ini. 

3. Semua teman – teman khususnya mahasiswa Ilmu Informasi dan 

Perpustakaan angkatan 2009 yang senantiasa melakukan sharing informasi 

berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini. 

4. Serta semua pihak yang telah membantu hingga selesainya Skripsi saya ini. 

Penulis menyadari bahwa penulisan laporan ini masih banyak kekurangan, 

sehingga sangat diharapkan saran yang sifatnya membangun untuk penyempurnaan 

lebih lanjut.Harapan penulis semoga laporan ini tidak hanya bermanfaat bagi penulis 

namun juga bagi pembaca. 

Surabaya,................ 2015 

Penulis 

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PERILAKU PENEMUAN INFORMASI ... ADIO FIRMANSYAH




