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ABSTRAK 

 

Mahasiswa baru merupakan individu yang baru memulai pendidikannya pada 

jenjang perguruan tinggi untuk menempuh pendidikan tinggi selama jangka waktu 

tertentu. Mahasiswa baru dalam menempuh jenjang pendidikannya pada perguruan 

tinggi pada mulanya akan membutuhkan adaptasi. Perbedaan yang jelas antar 

jenjang pendidikan ialah sistem pengajaran yang diberikan pada tiap jenjang 

pendidikan. Tugas yang diberikan pada saat menempuh jenjang pendidikan di 

Perguruan Tinggi sangatlah berbeda dengan jenjang pendidikan di Sekolah 

Menengah Atas (SMA). Pada jenjang pendidikan Perguruan Tinggi, seorang 

mahasiswa dituntut untuk melakukan penemuan informasi yang akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan melalui sumber informasi yang kredibel pula. Hal 

tersebutlah yang belum biasa dilakukan oleh seorang mahasiswa baru dalam 

mengerjakan tugas akademik yang diberikan oleh dosen atau pengajar. Seorang 

mahasiswa baru pada awal menempuh jenjang pendidikan di Perguruan Tinggi 

perlu beradaptasi dahulu terhadap situasi lingkungan sekitarnya termasuk dalam 

sistem perkuliahan yang ada di Perguruan Tinggi yang menaunginya. Peneitian ini 

menggunakan teori dari Carol C. Khulthau yaitu Information Search Process (ISP) 

yang bertujuan untuk mengetahui perilaku penemuan informasi yang dilakukan 

oleh mahasiswa baru dalam mengerjakan tugas akademik mulai dari kebutuhan 

informasi, sumber informasi yang digunakan hingga pemanfaatan informasi yang 

diperoleh. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggambarkan kondisi 

ketidakpastian yang dialami oleh mahasiswa baru ketika mendapatkan tugas 

akademik saat awal mengikuti pembelajaran di Perguruan Tinggi. Metode 

penelitian yang digunakan ialah kuantitatif deskriptif untuk menggambarkan 

perilaku penemuan informasi yang dilakukan oleh mahasiswa baru dalam 

mengerjakan tugas akademik. Pemilihan responden dilakukan dengan 

menggunakan teknik Multistage Sampling dengan jumlah respoden sebanyak 100 

orang yang dihitung secara proporsonal. Terkait hasil yang didapat menunjukkan 

bahwa mahasiswa baru pada mulanya akan merasakan bingung dalam 

menentukan tindakan awal penyelesaian tugas. Kondisi ketidakpastian yang 

dialami oleh mahasiswa baru akan semakin berkurang pada setiap tahap perilaku 

penemuan informasi. 
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ABSTRACT 

 

New students are individuals who are just starting their education at college level 

to study for a certain period of time. New students in their college education at the 

beginning will need adaptation. The obvious difference between levels of 

education is the teaching system provided at each level of education. The tasks 

given at the time of studying in college is very different from the level of 

education in Senior High School (SMA). At the level of higher education, a 

student is required to make accurate and accountable information discovery 

through credible source information as well. This is not always done by a new 

student in doing academic task given by lecturer or teacher. A new student at the 

beginning of his junior college education needs to adapt first to the surrounding 

environment situation including in the existing lecture system in the College that 

shelter it. This study uses the theory of Carol C. Khulthau is Information Search 

Process (ISP) which aims to know the information seeking behaviour done by 

new students in doing academic tasks ranging from information needs, sources of 

information used to the utilization of information obtained. This study also aims 

to describe the condition of uncertainty experienced by new students when getting 

academic tasks at the beginning of following the learning in Higher Education. 

The research method used is quantitative descriptive to describe information 

seeking behaviour done by new student in doing academic task. Selection of 

respondents was done by using Multistage Sampling technique with the number 

of responder as many as 100 people counted in proporsonal. Related results 

obtained indicate that new students will initially feel confused in determining the 

initial action task completion. The uncertainty conditions experienced by new 

students will diminish at every stage of information seeking behaviour. 
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PENDAHULUAN 

Mahasiswa dalam menempuh pendidikannya di perguruan tinggi yang 

menaunginya, tentu tidak lepas dengan tugas akademik yang diberikan oleh dosen. 

Tugas akademik merupakan pelatihan kemampuan dan pemahaman mahasiswa 

terhadap materi yang diberikan oleh dosen. Dalam mengerjakan tugas akademik, 

antara mahasiswa baru dengan mahasiswa memiliki perbedaan dalam 

menyelesaikan tugas akademik yang diberikan. Mahasiswa akhir yang telah 

terbiasa mendapatkan tugas akademik memiliki kualitas pengerjaan tugas 

akademik yang berbeda dengan mahasiswa baru. Dalam penelitian di University 

College Dublin (Callinan, 2004: 90-91) yang berusaha membandingkan perilaku 



penemuan informasi mahasiswa baru dan mahasiswa tingkat akhir, ditemukan 

bahwa mahasiswa tingkat akhir lebih intensif berkunjung ke perpustakaan.  

Adanya tugas akademik tersebut yang membuat mahasiswa untuk 

melakukan perilaku penemuan informasi. Perilaku informasi menurut Wilson 

(2000) adalah keseluruhan perilaku manusia yang berhubungan dengan sumber 

dan saluran informasi baik secara aktif maupun pasif.  Menurut Bates dan Maack 

(2010), perilaku informasi dapat didefinisikan sebagai banyak cara di mana 

manusia berinteraksi dengan informasi, khususnya, cara-cara orang mencari dan 

memanfaatkan informasi.  

Mahasiswa baru yang masih dalam tahap adaptasi dengan suasana 

perkuliahan di perguruan tinggi, akan merasa asing dengan kegiatan yang 

dilakukan oleh mahasiswa dalam mengakses informasi yang relevan. Mereka 

perlu menyesuaikan diri dengan pola pengerjaan tugas akademik yang diberikan 

oleh dosen. Penyelesaian tugas akademik yang dimilikinya akan terhambat 

dengan beberapa hal diantaranya belum mengetahui ketentuan tugas yang 

diberikan, bingung mencari sumber referensi yang sesuai, memanfaatkan 

informasi yang ada, terbatasnya waktu yang diberikan. 

H. Goergas (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Google vs. the 

library (part III): Assessing the quality of sources found by undergraduates” 

menyatakan bahwa apabila mahasiswa dihadapkan dengan jurnal langganan 

perpustakaan, mereka akan mengalami kesulitan untuk memahami jurnal tersebut 

walaupun pada evaluasi mereka akan memberikan jawaban bahwa mereka 

memiliki ketrampilan diri yang sangat baik dalam memahami isi jurnal tersebut 

akan tetapi pada kenyataannya tingkat pemahaman mahasiswa terhadap jurnal 

tersebut masih kurang. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Caroline F. Timmers dan Cees A.W. 

Glas (2010:64) yang berjudul „‟ Developing Scale for Inforrmation-Seeking 

Behaviour „‟ menunjukkan meluasnya penggunaan Google oleh mahasiswa dalam 

mencari informasi untuk tugas belajar. Google merupakan sumber mudah diakses 

yang mencari sejumlah besar halaman web pada semua jenis mata kuliah. 

Meluasnya penggunaan Google untuk tugas studi tidak menjadi masalah, terutama 



menggunakan Google Scholar. Akan tetapi, kebanyakan mahasiswa mengalami 

kesulitan dalam memahami istilah dan menentukan kata kunci sehingga mereka 

mengalami kesulitan untuk menemukan informasi yang relevan pada web dan 

menilai relevansi informasi dari informasi yang didapatkannya. Sloan Komissarov 

dan James Murray (2016 : 424) dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa 

situs yang sering digunakan mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan tugas 

akademiknya ialah wikipedia, blog online dan situs lainnya. 

Oleh karena itu, penelitian ini membahas mengenai perilaku penemuan 

informasi yang dilakukan oleh mahasiswa baru dalam mengerjakan tugas 

akademik mulai dari kebutuhan informasi, sumber informasi yang digunakan, 

pemanfaatan informasi yang didapatkan hingga perilaku penemuan informasinya. 

Penelitian ini juga membahas mengenai kondisi ketidakpastian yang dialami oleh 

mahasiswa baru ketika mengakses informasi sesuai dengan kebutuhan 

informasinya. 

 

METODE PENELITIAN 

Pada penelitian “Perilaku Penemuan Informasi untuk Tugas Akademik di 

Kalangan Mahasiswa Baru Angkatan 2017/2018 Universitas Airlangga” peneliti 

menggunakan jenis pendekataan kuantitatif deskriptif. Adapun metode yang 

digunakan oleh peneliti dengan gugus bertahap (multistage sampling), yakni 

pengambilan sampel yang dilakukan dengan beberapa tahapn tertentu yang dibuat 

oleh peneliti berdasarkan tujuan penelitian (Singarimbun & Effendi, 1982). Dalam 

pengumpulan data yang diperlukan oleh peneliti dengan menggunakan kuesioner 

serta probing atau wawancara secara langsung. Untuk teknik pengolahan data 

peneliti menggunakan SPSS 22 dengan tahap editing, koding, pemindahan data ke 

komputer, pembersihan data, dan tabulasi.  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pada penelitian ini akan membahas secara mendalam mengenai permasalahan 

yang dijabarkan oleh peneliti, maka tinjauan pustaka memuat tentang teori, konsep, 

dan pendapat ahli dari penelitian – penelitian sebelumnya mengenai perilaku 

penemuan informasi untuk tugas akademik di kalangan mahasiswa baru 



Universitas Airlangga, yang terdiri atas kebutuhan informasi, sumber informasi, 

pemanfaatan informasi dan perilaku penemuan informasi yang didalamya termasuk 

kondisi ketidakpastian yang dialami oleh mahasiswa baru. Diharapkan dengan 

hal-hal tersebut dapat membantu peneliti dalam menyusun pemikiran secara teoritis 

sebagai jawaban sementara terkait permasalahan – permasalahan yang diangkat 

pada penelitian ini.  

Berdasarkan teori Kuhlthau (1991) kebutuhan informasi dapat diartikan 

sebagai sesuatu yang lambat laun muncul dari kesadaran yang samar - samar 

mengenai sesuatu yang hilang dan pada tahap berikutnya menjadi keinginan untuk 

mengetahui tempat informasi yang akan memberikan kontribusi pemahaman 

terhadap makna. 

Sumber informasi menurut Sulistyo-Basuki (2009) dalam bukunya Pengantar 

Ilmu Perpustakaan menyebutkan bahwa sumber informasi dibagi menjadi, yaitu 

Sumber primer, sumber sekunder dan sumber tersier. 

Yonghee Noh (2016 : 4), mendefinisikan penggunaan informasi sebagai 

serangkaian tindakan individu, seperti seleksi jenis sumber daya dan frekuensi 

atau waktu yang dihabiskan menggunakan peralatan dan sumber daya. 

Penggunaan informasi diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang 

dalam menggunakan informasi yang ditemukannya berdasarkan kebutuhan 

informasinya. Pada penggunaan informasi terdapat seleksi terhadap informasi 

yang didapatkan agar tepat dan sesuai dengan kebutuhan. 

Khulthau (1991) dalam penelitian yang dilakukannya memunculkan Model 

Proses pencarian informasi (ISP) yang berkaitan dengan perasaan, pikiran, 

tindakan pengguna dan tugas informasi.Model ISP yang dikemukakan oleh 

Khulthau memunculkan konsep “ketidakpastian” yang dialami oleh pengguna 

informasi. Perasaan ketidakpastian yang dialami oleh pengguna informasi tersebut 

muncul akibat kurangnya pemahaman, kesenjangan arti dan terbatasnya dalam 

konstruksi pemikiran. Perasaan ketidakpastian membangkitkan perasaan 

kebingungan atau keraguan, dan situasi memulai proses pencarian informasi untuk 

menyelesaikan masalah. 



 

Gambar 1.1 Model ISP pada teori Khulthau 

Model khulthau menggambarkan pola umum dalam pengalaman pengguna 

dalam proses pencarian informasi untuk tugas yang kompleks yang memiliki awal 

diskrit dan berakhir, dan membutuhkan konstruksi dan belajar untuk dicapai. 

Pikiran, perasaan, dan tindakan dijelaskan dalam enam tahap : 

1. Tahap Inisiasi, tahap dimana pencari informasi telah mengetahui akan 

kebutuhannya akan tetapi muncul perasaan tidak yakin dan tidak pasti 

sehingga berusaha untuk mengaitkan situasi yang hadapi dengan simpanan 

pengalaman yang dimiliki dan dikaitkan dengan pencarian informasinya. 

2. Tahap Seleksi, pencari informasi melakukan seleksi terhadap informasi yang 

didapatkannya dengan melakukan pemilahan dan mempertimbangkan 

kesesuaian antara informasi yang didapatkan dengan informasi yang 

dibutuhkan sehingga masih muncul kondisi ketidakpastiaan akan kesesuaian 

informasi tersebut. 

3. Tahap Eksplorasi, Ketidakpastian yang dialami oleh pencari informasi 

mengarahkannya untuk mencari kembali informasi yang sesuai dengan 

kebutuhanya. Pencari informasi berusaha untuk menemukan sumber - sumber 

informasi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan informasinya. 



4. Tahap Formulasi, tahap dimana mulai muncul kejelasan antara informasi 

yang didapatkan dengan informasi yang dibutuhkan akibat munculnya ide - 

ide dari informasi yang dikumpulkan sehingga perasaan ketidakpastian mulai 

berkurang. Pola pikir pencari informasi sudah mulai terfokus untuk memilih 

ide - ide dari informasi yang dikumpulkan untuk membentuk perspektif 

tentang topik yang sedang ditekuni. 

5. Tahap Pengumpulan, tindakan pengumpulan informasi yang telah didapatkan 

serta penilaian terhadap informasi yang didapatkan tersebut. Tindakan 

pengumpulan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti 

mendokumentasikan informasi yang telah diperoleh. Sedangkan tindakan 

penilaian ini dilakukan dengan cara memadukan dengan pengetahuan yang 

sudah didapat atau mengkaitkannya dengan permasalahan yang dihadapi. 

Tujuan dari tahap ini adalah untuk mendapatkan informasi yang relevan sesuai 

dengan topik permasalahan. 

6. Tahap Presentasi, tindakan mahasiswa dalam menggunakan informasi yang 

telah didapatkan. Kondisi puas atau tidak puas pencari informasi untuk 

menampilkan hasil yang didapatkan dalam menemukan informasi. 

 

HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan data usia dari 100 responden mahasiswa baru , menunjukkan 

bahwa   jenis kelamin laki - laki persentase sebanyak 49% dan jenis kelamin 

perempuan persentase sebanyak 51%. Responden tersebut tersebar di 6 fakultas 

yaitu fakultas ekonomi dan bisnis dengan persentase 37%,, fakultas hukum 

dengan persentase 8%, fakultas farmasi dengan persentase 8%, fakultas ilmu 

sosial dan ilmu politik dengan frekuensi 24%, fakultas ilmu budaya dengan 

frekuensi 16% dan fakultas psikologi dengan frekuensi 7%. 

KEBUTUHAN INFORMASI 

Kebutuhan informasi yang dialami oleh mahasiswa baru dalam 

mengerjakan tugas akademik yang dimilikinya meliputi tugas kuliah dimana tugas 

kuliah tersebut biasanya diberikan oleh dosen dalam bentuk tugas kuliah dan 

tugas untuk ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Semua 

mahasiswa baru yang menjadi mahasiswa baru pernah mendapatkan tugas kuliah 



sebanyak 100% dan tugas ketika menjelang ujian sebanyak 78%. Mahasiswa baru 

membutuhkan informasi mengenai sumber yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen sebanyak 68%.  

Sumber Informasi yang Digunakan Mahasiswa Baru 

Terdapat 2 sumber informasi yang sering digunakan sebagai rujukan dalm 

mengerjakan tugas akademik ialah sumber informasi primer dan sumber informasi 

sekunder dari ketiga sumber informasi. Sebagian besar mahasiswa baru 

menggunakan sumber informasi sekunder yaitu 78%. mahasiswa baru memilih 

sumber informasi yang dapat memenuhi kebutuhan informasinya secara 

keseluruhan sehingga tidak memerlukan informasi tambahan sebanyak 53% dari 

100 orang yang dijadikan responden. 

Pemanfaatan Informasi  

Pemanfaatan informasi yang ditemukan oleh mahasiswa baru sebagain 

besar memanfaatkan informasi melalui media digital sebanyak 88%. Mahasiswa 

baru menggunakan blog sebagai rujukan dalam mengerjakan tugas akademik 

sebanyak sebanyak 46%. Serta sebanyak 90% mahasiswa baru menggunakan 

informasi yang disediakan atau copy-paste terhadap informasi yang didapatkan dari 

100 jumlah responden.  

Perilaku Penemuan Informasi 

Perilaku penemuan informasi dikalangan mahasiswa baru yang meliputi 

enam tahapan yaitu tahap awalan (initiation), pemilihan (selection), penjelajahan 

(exploration), penyusunan (formulation), pengumpulan (collection), penyajian 

(presentation). Terdapat beberapa tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa baru 

dan kondisi yang dimiliki oleh mahasiswa baru untuk menemukan informasi dalam 

keenam tahapan tersebut. 

1. Tahap Inisiasi 

Dari hasil temuan data dapat diketahui mahasiswa baru paling banyak 

menganggap bahwa tugas akademik yang dimilikinya sebagai beban kuliah 

dengan jumlah mahasiswa baru yang memilih hal tersebut sebanyak 53% dan 

sebagian besar mahasiswa baru menyatakan masalah yang mereka hadapi 



terkait dengan tugas akademik ialah tidak tahu sumber yang akan dituju 

sebanyak 87 % dari responden yang berjumlah 100 orang.  

2. Tahap Seleksi 

Pada tahap seleksi, kebanyakan mahasiswa baru akan mengajak teman 

yang memiliki tugas yang sama untuk diskusi sebanyak 94% dan mahasiswa 

merasa lebih optimis setelah melakukan diskusi sehingga telah menemukan 

tahap selanjutnya dalam mengerjakan tugas sebanyak 92% dari jumlah 

responden sebanyak 100 responden. 

3. Tahap Eksplorasi 

Tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa baru pada tahap ini adalah 

berusaha menemukan informasi tambahan terkait dengan tugas akademik yang 

dimiliki oleh mahasiswa baru. Mahasiswa baru dalam mengakses informasi 

untuk melakukan penemuan informasi tambahan akan mengakses informasi 

secara manual dan digital. Setelah melakukan penemuan informasi tambahan, 

mahasiswa baru merasa bingung terhadap tugas akademik yang dikerjakan 

sebanyak 52% dengan total responden 100%. 

4. Tahap Formulasi 

Pada tahap ini seseorang akan berusaha memfokuskan informasi yang 

diperoleh sebelum mengumpulkan informasi seseorang terlebih dahulu akan 

menelitinya kembali. Berdasarkan hasil analisis dan temuan data yang telah 

dilakukan peneliti menunjukkan bahwa mahasiswa baru menyatakan akan 

memeriksa kembali informasi yang didapatkan sebelum menggunakan untuk 

tugas yang dikerjakan sebanyak 64%. Cara memfokuskan informasi yang 

diterimanya oleh mahasiswa baru ialah dengan cara mengaitkan dengan topik 

permasalahan yang sesuai dengan topik dari tugas yang dikerjakan sebanyak 

84%. Serta sebagian besar mahasiswa baru menyatakan masih merasa sedikit 

bingung akan tetapi telah merasa mengetahui tindakan yang harus dilakukan 

selanjutnya untuk mengerjakan tugas yang dimilikinya sebanyak 87% dari 

jumlah responden sebanyak 100 orang. 

 

 



5. Tahap Pengumpulan 

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa, tindakan yang dilakukan oleh 

mahasiswa baru pada tahap ini adalah berusaha mengumpulkan informasi yang 

telah terfokuskan. Semua responden mengumpulkan informasi yang 

didapatkan dengan mencatatnya dan bahwa seluruh responden melakukan 

penilaian terhadap informasi yang didapatkan dengan melihat sumber 

informasinya dari jumlah responden sebanyak 100 orang. 

6. Tahap Presentasi 

Tahap akhir perilaku penemuan informasi ialah penyajian tugas yang 

dikerjakan dengan memeriksa berulangkali kesesuaian rujukan yang dijadikan 

acuan dengn topik tugas yang dikerjakan sebanyak 94%, serta sebagian besar 

responden menyatakan lega atau puas terhadap hasil dari tugas yang dikerjakan 

karena adanya kesesuaian antara tugas yang diberikan dengan hasil yang 

dikerjakan sebanyak 94% dari jumlah responden sebanyak 100 orang. 

KONDISI KETIDAKPASTIAN MAHASISWA BARU DALAM 

MENGERJAKAN TUGAS AKADEMIK 

Pada tahap inisiasi atau tahap awal mahasiswa baru dalam mengerjakan tugas 

akademik akan terdapat beberapa perasaan ketika mendapatkan tugas tersebut. 

Perasaan yang kebanyakan dialami oleh mahasiswa baru pada tahap ini ialah 

bingung tindakan awal yang akan dilakukan karena tidak tahu sumber yang akan 

dituju sebanyak 87 mahasiswa baru dengan persentase 87%.  

Pada tahap seleksi pun, mahasiswa baru juga akan merasakan rasa 

ketidakpastian dalam bentuk rasa optimis yang merupakan peningkatan rasa dari 

tahap sebelumnya karena adanya proses diskusi dengan individu lain. Mahasiswa 

baru merasa lebih optimis setelah melakukan diskusi sehingga telah menemukan 

tahap selanjutnya dalam mengerjakan tugas dengan jumlah mahasiswa baru 

sebanyak 92 mahasiswa baru dengan persentase 92%.  

Pada tahap exploration menyatakan bahwa perasaan ketidakpastian akan 

kembali muncul, atau bahkan meningkat. Penggambaran reaksi berupa 

ketidakpastian yang dimiliki oleh mahasiswa baru terhadap aktivitas penemuan 

informasi tambahan yang telah dilakukannya. Setelah melakukan penemuan 



informasi tambahan, mahasiswa baru  merasa bingung terhadap tugas akademik 

yang dikerjakan dengan mahasiswa baru dengan persentase sebesar 52%. 

Pada tahap formulasi dapat dikatakan bahwa perasaan ketidakpastian yang 

dialami oleh mahasiswa baru akan mengalami penurunan atau semakin berkurang. 

Perasaan yang muncul setelah melakukan penemuan informasi yang dibutuhkan 

menyatakan bahwa sebagian besar mahasiswa baru menyatakan masih merasa 

sedikit bingung akan tetapi telah merasa mengetahui tindakan yang harus dilakukan 

selanjutnya untuk mengerjaan tugas yang dimilikinya dengan jumlah 87 mahasiswa 

baru dan dengan persentase 87%. 

Pada tahap pengumpulan atau collection, seorang yang melakukan tahapan 

perilaku penemuan informasi akan merasa percaya diri atau confident terhadap 

informasi yang didapatkannya. Sebagian responden juga melakukan penilaian 

terhadap informasi yang didapatkan dengan melihat kesesuaian dengan 

permasalahan yang dihadapi dengan persentase sebesar 73%. 

Tahap penyajian (presentation) merupakan tahap terakhir dari serangkain 

proses penemuan informasi. Sebagian besar responden menyatakan lega atau puas 

terhadap hasil dari tugas yang dikerjakan karena adanya kesesuaian antara tugas 

yang diberikan dengan hasil yang dikerjakan dengan persentase sebesar 94%. 

 

PENUTUP 

Mahasiswa baru pada setiap tahapan penemuan informasi dalam 

mengerjakan tugas akademik merasakan kebingungan maka mahasiswa baru yang 

baru memulai pendidikannya pada jenjang perguruan tinggi maka mereka perlu 

lebih meluaskan relasinya pada kakak angkatan untuk mendapatkan banyak 

mencari informasi terkait kehidupan selama perkuliahan sehingga lebih memiliki 

antisipasi dalam mengikuti perkuliahan terutama pada aspek pembelajaran. 

mahasiswa baru juga perlu membiasakan untuk menggunakan sumber informasi 

yang relevan dalam mengerjakan tugas akademik yang diberikan, mengurangi 

bahkan menghilangkan kebiasaan copy-paste. 
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