
I - 1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Salah satu kebutuhan terbesar manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan 

kognitifnya. Menurut Katz, Gurevitch, dan Haas (Tan, 1981:298 dalam Yusup,2010) 

kebutuhan kognitif sendiri erat hubungannya dengan motif seseorang untuk 

memperkuat dan menambah informasi, pengetahuan, dan pemahaman seseorang 

mengenai lingkungannya, Informasi sudah menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan 

lagi, Informasi adalah data yang diolah menjadi suatu bentuk yang mempunyai arti 

dan bermanfaat bagi manusia (Husein dan wibowo, 2002). Oleh sebab itulah 

mengapa informasi sangatlah penting bagi manusia khususnya mahasiswa. Dalam 

hal penemuan informasi yang dilakukan oleh mahasiswa sering di kaitkan dengan 

metode yang di tawarkan oleh Wilson yaitu perilaku penemuan informasi. 

Membahas masalah perilaku  penemuan  informasi dan kebutuhan informasi, 

maka kedua hal tersebut sangatlah sulit dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-

harinya, termasuk mahasiswa. Dalam pembahasan yang dijelaskan oleh Wersig 

dalam (Pendit, 1992) menyatakan bahwa kebutuhan informasi didorong oleh 

keadaan yang disebut situasi problematic (a problematic situation). Ini terjadi di 

dalam dunia manusia (pada lingkungan internalnya) yang dirasakan tidak memadai 

untuk mencapai tujuan tertentu dalam hidupnya. Situasi problematik yang akan 

dikaji dalam penelitian ini adalah situasi dimana mahasiswa yang tergabung di Ukm 

Robotika ITS akan mengalami kurangnya akan informasi ataupun pengetahuan yang 

mereka miliki baik yang bersifat umum ataupun yang berhubungan dengan materi 

atau topik yang diinginkan seperti informasi yang mengharuskan mereka mencari 

untuk pemecahan dari masalah yang dihadapinya. 
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Dari observasi yang penulis dapatkan di Ukm Robotika yang terletak di 

Institut Teknologi Sepuluh Nopember Jl Raya ITS, Surabaya, Sukolilo ini terdapat 

fenomena yang unik terjadi di Ukm robotika ITS yakni setiap anggota yang 

tergabung didalam Ukm Robotika ini diharuskan untuk menyebarluaskan informasi 

tentang robot dengan cara memposting di halaman page facebook milik Ukm 

Robotika yang beralamatkan www.facebook.com/ITSRobotics selain itu juga 

diantara 827 mahasiswa yang tergabung didalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 

banyak yang mahasiswa tidak berasal dari jurusan elektro dimana kita ketahui bahwa 

Ukm Robotika ini didirikan dan berada dibawah naungan dan pengawasan oleh 

Fakultas Elektro Institut Teknologi Sepuluh Nopember, kebutuhan informasi yang 

ada di UKM ini tergolong banyak seperti pemilihan tema robot yang akan dibuat, 

pemilihan material dalam pembentukan robot, penentuan anggaran biaya yang 

dibutuhkan, komponen penunjang seperti solder, timah, PCB (portable circuit 

board), resistor, sensor, kabel, lampu. 

Selain itu juga terdapat beberapa kendala di dalam penelusuran informasi 

yang dilakukan oleh mahasiswa Ukm Robotika ini, kendala tersebut adalah 

pemilihan keyword atau kata kunci yang akan dimasukan kedalam mesin pencarian 

selanjutnya adalah kendala mengenai kebenaran informasi yang didapat oleh 

mahasiswa Ukm Robotika dalam penemuan informasi.  

Dari fenomena tersebut jelas terlihat bahwa mahasiswa yang tergabung di 

Ukm Robotika akan terdorong untuk melakukan perilaku penemuan informasi 

(Information Seeking Behaviour) mengenai informasi yang mereka butuhkan. 

Perilaku penemuan ini sudah menjurus atau mengarah kedalam penemuan informasi 

yang lebih teliti dan lebih akurat bukan lagi pada level penemuan yang menemukan 

informasi yang mahasiswa tersebut kehendaki dan selain itu juga penemuan 
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informasi seputar robot seperti pemilihan tema robot yang akan dibuat, pemilihan 

material dalam pembentukan robot, penentuan anggaran biaya yang dibutuhkan, 

komponen penunjang seperti solder, timah, PCB (portable circuit board), resistor, 

sensor, kabel, lampu tersebut melibatkan alat bantu elektronik seperti computer, 

mouse, search engine untuk penemuannya.  

Menurut pendapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh Wersig dalam 

Belkin dan Vickery, (1985), Belkin (1985) perilaku merupakan aspek yang 

menggambarkan “mengapa” hingga “ bagaimana” dan “untuk apa” sesuatu 

dilakukan manusia. Ketiga gambaran aspek tersebut menjelaskan adanya kebutuhan, 

pilihan tindakan yang berhubungan dengan unit informasi, proses atau cara dalam 

penemuan informasi, serta menjelaskan makna tujuan atau kegunaan kebutuhhan 

informasi. Adapun yang di jelaskan oleh Wilson (1999) juga mengungkapkan bahwa 

ketika seseorang mengalami kondisi membutuhkan informasi, maka orang tersebut 

harus menyertai dengan motif untuk mendapatkan informasi, sehingga mendorong 

seseorang untuk bertindak dalam bentuk perilaku informasi. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik 

mengadakan penelitian untuk mengetahui bagaimana Perilaku Penemuan Informasi 

pada Mahasiswa Ukm Robotika ITS. Alasan peneliti memilih judul “Perilaku 

Penemuan informasi mahasiswa Ukm Robotika ITS (Studi Deskriptif Perilaku 

Penemuan Informasi seputar robot di ukm robotika its) karena pola perilaku 

penemuan informasi mahasiswa yang berada di Ukm belum ada yang meneliti 

sebelumnya dan dari latar belakang diatas peneliti ingin menggambarkan bagaimana 

perilaku penemuan informasi mahasiswa yang tergabung di Ukm Robotika dengan 

mengacu pada 2 poin khusus yang menjadi acuan penulis dalam pemilihan 

responden, 2 poin tersebut yaitu 1).sering atau setidaknya pernah sekali mengikut 
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event. 2).sering atau setidaknya pernah sekali memposting di media sosial sosial 

yaitu Facebook. Hal tersebut dinilai oleh penulis perlu karena banyaknya anggota 

yang tergabung di UKM Robotika ini serta terbatasnya tenaga dan biaya yang 

dimiliki oleh penulis yang membuat penulis memberikan batas 2 poin tersebut yaitu 

1).sering atau setidaknya pernah sekali mengikut event. 2).sering atau setidaknya 

pernah sekali memposting di media sosial sosial yaitu Facebook, dari pemaparan 

yang sudah dijelaskan diatas diharapkan penelitian ini dapat memberikan sesuatu 

yang unik untuk diteliti. Dan Diharapkan dari penelitian mahasiswa yang 

mempunyai kriteria tersebut dapat memberikan hal – hal baru dalam penelitian yang 

ada 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari pemaparan latar belakang yang dikemukakan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“Bagaimanakah gambaran perilaku penemuan informasi mahasiswa anggota 

UKM Robotika Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya yang memiliki 2 

poin khusus yaitu 1. sering atau setidaknya pernah sekali mengikut event. 2.sering 

atau setidaknya pernah sekali memposting di media sosial sosial yaitu Facebook” 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian perilaku penemuan informasi di Ukm Robotika Its 

yaitu untuk mengetahui gambaran perilaku penemuan informasi anggota yang 

tergabung di Ukm Robotika Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: 

1.4.1.1 Manfaat Akademis 

Menambah pembedaharaan dibidang ilmu informasi dan perpustakaan 

mengenai perilaku penemuan informasi. Selain itu juga dapat digunakan 

sebagai tambahan literatur mengenai bidang yang sama atau sebagai landasan 

penelitian sejenis. 

1.4.1.2 Manfaat Praktis 

Memberikan masukan mengenai gambaran perilaku penemuan 

informasi di UKM Robotika Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya. 

1.5. Kerangka Konseptual 

1.5.1. Penemuan Informasi menurut Ellis 

Penemuan informasi merupakan suatu kegiatan manusia untuk 

memenuhi kebutuhan informasinya, seseorang melakukan penemuan 

informasi karena memang sedang membutuhkan informasi tersebut. Kegiatan 

penemuan informasi seseorang didorong oleh keadaan dimana seseorang 

tersebut memiliki pengetahuan yang kurang sehingga berkeinginan untuk 

menambah referensi informasi mengenai sesuatu yang sedang dibutuhkan. 

Menurut Wilson, istilah tentang information Seeking behaviour merupakan 

perilaku mencari seseorang ketika berinteraksi dengan sistem informasi. 

Perilaku ini terdiri dari berbagai bentuk interaksi dengan sistem, baik di 

tingkat interaksi dengan komputer, maupun di tingkat intelektual dan mental 

misalnya penggunaan strategi boolean. Berikut ini delapan tahapan 

penemuan informasi (Ellis, Cox dan Hall, 1993:359-365) : 
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A. Starting 

Starting merupakan titik awal penemuan atau pengenalan awal terhadap 

rujukan. Seringkali informasi ditemukan pada saat starting merupakan topik 

penelitian yang dapat dikembangkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.  

B. Chaining 

Chaining diidentifikasikan sebagai hal yang penting pada pola penemuan 

informasi. Kegiatan ini ditandai dengan mengikuti mata rantai atau mengaitkan 

daftar literature yang ada pada rujukan inti. 

 

C. Browsing 

Merupakan tahap kegiatan yang ditandai dengan kegiatan penemuan 

informasi dengan penelusuran semi terstruktur karena telah mengarah pada 

bidang yang diamati. Kegiatan pada tahap ini efektif untuk mengetahui tempat –

tempat yang menjadi sasaran potensial untuk ditelusuri. Browsing dapat 

dilakukan dengan berbagai cara antara lain melalui abtrak hasil penelitian, daftar 

isi jurnal, jajaran buku di perpustakaan atau toko buku. 

 

Starting 

Chaining 

Browsing Differentiating 

Monitoring 

Extracting 
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D. Differentiating 

Merupakan kegiatan membedakan sumber informasi untuk menyaring 

informasi berdasarkan sifat kualitas rujukan. Identifikasi sumber –sumber 

informasi terutama ditekankan pada subjek – subjek yang dipilih dan senjutnya 

akan mengambil bahan – bahan da topik yang diminati. 

E. Monitoring 

Merupakan kegiatan yang ditandai dengan kegiatan memantau 

perkembangan yang terjadi terutama dalam bidang yang diminati dengan cara 

mengikuti sumber secara teratur. Monitoring dapat dilakukan dengan cara yaitu: 

 Melalui hubungan formal (informal contact) 

Digunakan sebagai pra seleksi sumber dan bahan yang akan 

digunakan. Cara ini merupakan ajang untuk bertukar informasi, baik 

dengan sejawat maupun pakar bidang tertentu. 

 Membaca jurnal (monitoring journal) 

Biasanya monitoring dilakukan terhadap sumber inti dalam 

jumlah kecil tetapi telah terseleksi dan diikuti secara seksama. 

Misalnya beberapa judul majalah yang dipilih sesuai dengan bidang 

yang diminati, diikuti perkembangannya setiap terbitnya. 

 Monitoring katalog 

Kegiatan ini dapat dilakukan dengan melihat daftar terbitan secara 

berkala . 

F. Extracting 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini terutama diperlukan pada saat harus 

membuat tinjauan literatur. Sumber informasi yang digunakan pada extracting ini 
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adalah jurnal terutama jurnal – jurnal yang sudah standar, caralog penerbit, 

bibliografi subjek. 

 

1.6 . Variabel Penelitian 

1.6.1 Definisi Konseptual 

Pada penelitian perilaku penemuan informasi di UKM Robotika Institut 

Teknologi Sepuluh November Surabaya ini menggunakan teori perilaku penemuan 

informasi yang dikembangkan oleh David Ellis. 

Dalam proses penemuan informasi ellis menjelaskan menjadi enam tahapan. 

Berikut ini penjelasan enam tahapan tersebut: 

1. Starting adalah tahap awal seseorang memicu untuk melakukan 

penemuan informasi dengan ditandai adanya kebutuhan seseorang. 

2. Chaining adalah tahapan setelah seseorang mengetahui kebutuhan 

informasi dan memulai untuk melakukan penemuan dengan cara 

mentukan media atau alat yang akan digunakan sebagai penemuan 

informasi. 

3. Browsing adalah tahapan seseorang memulai mencari informasi melalui 

media yang akan digunakan seperti media internet. 

4. Differentiating adalah pemilihan hasil informasi yang ditemukan dalam 

kegiatan penelusuran di internet dengan menseleksi informasi yang 

dibutuhkan. 

5. Monitoring adalah memantau dan pemilahan untuk digunakan dengan apa 

yang akan dilakukan. 

6. Extracting adalah langkah yang akan dilakukan setelah mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan. 
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1.6.2  Definisi Operasional 

1. Starting (awal permulaan) 

a. Menentukan media yang akan digunakan. 

b. Sumber informasi yang diakses 

c. Menentukan topik subjek informasi yang akan dicari. 

2. Chaining (bersinangbungan) 

a. Sumber informasi yang akan digunakan. 

b. Alternatif informasi yang dibutuhkan selain informasi inti 

c. Kesesuain informasi yang akan dicari. 

3. Browsing (penjelajahan) 

a. Penemuan informasi yang relevan. 

b. Strategi untuk melakukan penemuan. 

c. Keyword yang digunakan 

4. Differentiating (membedakan) 

a. Menimbangkan informasi yang ditemukan. 

b. Menentukan strategi yang tepat. 

c. Informasi apa yang dicari selain informasi inti 

5. Monitoring (pemantauan) 

a. Pemantauan hasil informasi yang ditemukan. 

b. Memberikan peringkat terhadap informasi yang diperoleh 

c. Perilaku yang akan dilakukan setelah informasi ditemukan. 

6. Extracting (penggunaan) 

a. Mengelompokan informasi yang diperoleh 

b. Persiapan untuk menerapkan informasi yang telah ditemukan. 
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1.7  Metode penelitian dan prosedur penelitian 

1.7.1 Metode penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif, yang 

dimaksudkan untuk mengeksprorasi serta menggambarkan mengenai suatu 

fenomena. Dengan menggunakan metode deskriptif, maka penelitian ini nantinya 

bisa menggambarkan secara rinci mengenai gambaran perilaku penemuan informasi 

di UKM Robotika Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya. 

 

1.7.2 Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti mendapatakan data – data  

yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang diangkat. Metode 

penentuan lokasi penelitian menggunakan metode purposive yaitu tempat sengaja 

ditentukan karena sesuai dengan tujuan penelitian. Lokasi yang dipilih adalah UKM 

Robotika Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya dengan pertimbangan 

sebagai berikut : 

1. UKM Robotika Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya 

merupakan tempat baru yang belum pernah diteliti sebelumnya. 

2. UKM Robotika Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya memiliki 

reputasi bagus dengan banyaknya prestasi yang telah diperoleh. 

3. Terdapat fenomena menarik yang terjadi di Ukm robotika 

 

1.7.3 Populasi dan teknik pengambilan sampel 

Populasi penelitian merupakan keseluruhan (universum) dari obyek 

penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, 

nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga obyek-obyek ini dapat 

menjadi sumber data penelitian (Bungin). 
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Disini penulis akan menggunakan teknik nonprobability sampling, 

menggunakan purposive sampling  dengan batasan kriteria bagi responden yang akan 

dipilih adalah 1).sering atau setidaknya pernah sekali mengikut event. 2).sering atau 

setidaknya pernah sekali memposting di media sosial sosial yaitu Facebook, dari 2 

poin tersebut penulis memberika batasan lagi yaitu mengikuti group dan mengikuti 

lomba mengenai robot minimal 1x serta intensitas posting di group minimal 1x. 

Adapun jumlah responden yang terjaring dari total anggota dari tahun 2008 – 2015 

adalah 827, Selanjutnya penulis menggunakan rumus yamane dengan 10% tingkat 

kesalahan. Berikut cara pengambilan sampel dengan menggunakan rumus Yamane : 

 

  
              

           
  

     
     

                       
 

           Dibulatkan 89 

1.8  Teknik pengumpulan data 

1.8.1 Data primer 

Data primer (primary data) adalah data yang dihimpun atau diperoleh secara 

langsung dari sumbernya. Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini 

menggunakan kuesioner. Petanyaan dalam kuiseoner diadaptasi dari beberapa 

kuiseoner yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, selain itu 

pengumpulan data dalam penelitian ini juga dilakukan dengan cara in-depth 
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interview yang digunakan untuk keperluan gambaran umum, menggambarkan hal 

– hal yang berkaitan dengan proses dan cara observasi yang digunakan untuk 

menghimpun data penelitian melalui pengamatan peneliti melalui penggunaan 

panca indera 

 

 

1.8.2. Data sekunder 

Data sekunder (secondary data) adalah data penelitian diperoleh atau 

diperoleh secara tidak langsung melalui peranta (dihasilkan pihak lain). Dimana data 

sekunder ini dihasilkan dari observasi mengenai objek. 

1.9  Teknik pengolahan data 

Kegiatan selanjutnya setelah memperoleh data adalah pengolahan data, pada 

penelitian kuantitatif pengolahan data umumnya melalui tahap editing, koding dan 

tabulasi 

1.9.1 E 

1.9.2 diting 

Proses ini adalah proses dimana peneliti memberikan identitas pada 

instrument penelitian yang telah dijawab selain itu juga pada editing ini 

pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena ada kemungkinan data 

yang masuk atau data yang terkumpul tersebut meragukan. Tujuan editing 

adalah menghilangkan kesalahan – kesalahan yang terdapat pada pencatatan 

di lapangan dan bersifat koreksi 
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1.9.3 Coding 

Coding adalah pemberian atau pembuatan kode – kode pada tiap data yang 

termasuk dalam kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam 

bentuk angka / huruf yang memberikan petunjuk, atau identitas suatu 

informasi atau data yang akan dianalisa 

1.9.4 Tabulasi 

Proses tabulasi adalah proses terakhir yang berfungsi untuk memasukan data 

kedalam tabel tertentu serta menghitungnya, cara menghitung data tersebut 

bisa dengan cara manual yaitu dengan alat bantu kertas atau dengan cara 

otomastis dengan menggunakan program penghitungan seperti SPSS. 

Seluruh jawaban diberi kode dalam tabel tabulasi jawaban 

 

1.10. Teknik Analisa Data 

Pada analisa data, data kuantitatif yang telah diolah akan dianalisa dan 

diinterprestasikan secara teoritik. Data – data kuantitaf di sini meliputi pertanyaan 

yang bersifat tertutup dan beberapa pertanyaan untuk dilakukan probing. Dari 

pertanyaan tertutup nantinya akan diinterprestasikan secara teoritik sedangkan 

beberapa pertanyaan akan dilakukan probing untuk mendapatkan gambaran yang 

lebih lengkap tentang data – data penelitian, sehingga pada akhirnya akan diperoleh 

suatu gambaran yang lebih jelas mengenai kenyataan tentang masalah peneliti 

 

1.10.1. Scoring 

Skor penilaian berdasarkan criteria menurut skala likert ini akan diperoleh 

dengan rumus aritmatika mean, yaitu : 
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Dimana : 

Z  = Skor penilaian perilaku 

   = Nilai kuantitatif total 

n  = Jumlah responden 

N = Jumlah item responden 

Interval nilai dapat dicari dengan rumus sebagai berikut : 

 

                              

            
  

   

     
      

Dari hasil perhitungan Z dengan interval 0,71, maka dapat ditentukan criteria 

penilaian perilaku penemuan informasi di Ukm Robotika ITS sebagai berikut : 

a) Baik    skor 3,14 – 3,84  

b) Sedang   skor 2,43 – 3,13 

c) Buruk   skor 1,71 – 2,42 
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