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ABSTRAK 

Kemampuan literasi informasi memiliki peran penting bagi mahasiswa dalam 
memahami informasi yang sedang dibutuhkannya. Hadirnya e-resources mampu mengubah 
perilaku pencarian informasi mahasiswa. Mahasiswa lebih memilih untuk menggunakan e-
resources sebagai proses mencari informasi, daripada untuk mencari informasi dibuku teks, 
dengan mempertimbangkan bahwa mencari informasi pada e-resources lebih mudah dan 
memiliki kecepatan untuk mendapatkan informasi yang seseuai dengan kebutuhan. Dengan 
memperhatikan langkah-langkah sebelum mencari informasi pada e-resources, hasil yang 
diperoleh akan maksimal, langkah-langkah tersebut seperti merumuskan kata kunci dan yang 
lainnya. 

Dengan latar belakang tersebut, diperoleh rumusan masalah bagaimana gambaran 
kemampuan literasi informasi dalam penggunaan e-resources di kalangan mahasiswa 
Universitas Airlangga, dengan tipe penelitian kuantitaif deskriptif, teknik pengambilan 
sample purposive, teknik pengolahan data dilakukan dengan menggunakaan SPSS versi 16. 
Lokasi penelitian di Perpustakaan Kampus B Universitas Airlangga. 

Diperoleh hasil dengan menggunakan konsep literasi informasi dengan enam standar 
dari Australian and New Zealand Information literacy Framework, pada standar satu, 
mahasiswa telah mampu untuk mengenali kebutuhan informasi dengan memilih serta 
menentukan sumber informasi yang memberikan berbagai informasi kredible, pada standar 
kedua, dapat digambarkan bahwa mahasiswa mampu untuk mengetahui sejauh mana 
informasi yang dibutuhkan, pada standar ketiga mahasiswa mampu untuk kritis mengevaluasi 
informasi dan sumber informasinya, pada standar kelima ini bahwa sebagian mahasiswa 
mampu dalam menggunakan informasi secara efektif untuk belajar, menciptakan 
pengetahuan baru, memecahkan masalah dan membuat keputusan yang terkait dengan 
informasi yang dibutuhkannya, pada standar keenam ini, mahasiswa mampu menjadi 
pembelajar mandiri yang berlangsung sepanjang hayat. 

Kata Kunci: literasi, e-resources, kredible 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The ability of information literacy has an important role for students in understanding 
the information they need. The presence of e-resources is able to change student information 
seeking behavior. Students prefer to use e-resources as the process of seeking information, to 
find information in textbooks, taking into account information about e-resources is easier and 
has the speed of information that is in accordance with the needs. By paying attention to the 
steps before seeking information on e-resources, the results will be maximized, these steps 
are like formulating keywords and others. 

With this background, we get the problem of how the description of information 
literacy capability in the use of e-resources among Airlangga University students, with the 
type of descriptive quantitative research, purposive sampling technique, data processing 
technique is done by using SPSS version 16. The location of research in campus library B 
Universitas Airlangga. 

Obtained by using the concept of information literacy with six standards from 
Australia and New Zealand Information Literacy Framework, on a standard one, students 
have been able to information needs and informed choices that provide reliable information, 
by the second standard, able to be able to know what information Required, by the third 
standard students are able to information and informatics skills, the fifth standard is that some 
students can use information effectively to learn, create new knowledge, solve problems and 
decisions related to the information needed, in this sixth standard, Become a life-long 
independent learner. 

Keywords: literacy, e-resources, reliable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Kemampuan literasi informasi memiliki peran penting bagi mahasiswa dalam 
memahami informasi yang sedang dibutuhkannya. Dalam menemukan informasi 
yang dibutuhkan, mahasiswa dapat mengakses melalui berbagai sumber informasi, 
dengan adanya kemajuan tekhnologi seperti internet dan world wide web yang 
berdampak pada perubahan yaitu sumber cetak menjadi sumber elektronik seperti 
jurnal cetak yang berubah menjadi jurnal elektronik dimana hal tersebut memberikan 
kemudahan bagi mahasiswa dalam memperoleh informasi. Dengan adanya perubahan 
tersebut, mahasiswa lebih cenderung untuk mengakses e-journal dan e-book. Jurnal 
merupakan sumber informasi ilmiah yang telah dimanfaatkan sejak lama oleh para 
civitas akademika untuk membantu dalam pembelajaran, penelitian dan kegiatan 
akademik lainnya. 

Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan berbagai macam 
sumber informasi elektronik, yang mana sumber informasi tersebut dapat 
mempermudah dalam pencarian informasi dan turut membantu dalam 
menyebarluaskan informasi secara cepat. Dengan jumlah informasi yang beragam 
dapat memberikan kemudahan dalam menelusur informasi, namun juga memberikan 
kesulitan dalam memilih informasi mana yang sesuai dengan kebutuhan 
informasinya. Dalam penelitian Siti lathifah (2015) dapat terlihat bahwa sumber 
informasi yang masih sering diakses oleh mahasiswa adalah Blog sebanyak 50%, 
kemudian pada urutan kedua Wordpress dengan jumlah 25%, urutan ketiga buku 
cetak sebanyak 15 % dan yang terakhir adalah E-journal sebanyak 10%. Dari hasil 
tersebut menunjukkan bahwa telah banyak mahasiswa yang mampu dalam mengakses 
informasi yang berasal dari internet, tetapi belum mampu dalam menemukan sumber 
informasi yang tepat dan dapat dipercaya. 

Besarnya penggunaan internet di Indonesia menunjukkan angka yang sangat 
tinggi, hal ini sebabkan penggunaan internet sebagai dasar dalam menelusur 
informasi, pada penelitian yang dilakukan oleh Budi Santoso (2008) menunjukkan 
hasil sebesar 84% responden mengetahui internet sebelum menjadi mahasiswa S1. 
Hasil 56,5% responden mengatakan menggunakan internet sebanyak 1 hingga 7 kali 
dalam satu bulan. Presentase sebanyak 92,4% responden mengakses google sebagai 
sumber informasi untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Sedangkan presentase 
sebanyak 45,7% responden menggunakan internet untuk mengakses jurnal online dan 
sebanyak 41,3% responden mengatakan bahwa internet berpengaruh sebagai bagian 
dalam memenuhi kebutuhan pendidikan terutama untuk menyelesaikan tugas studi. 
Hasil tersebut diatas menunjukkan bahwa penggunaan internet sebagai bagian dari 
penelusuran informasi sangat besar dikalangan mahasiswa untuk memenuhi 
kebutuhan studinya. 

Banyaknya informasi yang tersedia melalui berbagai macam media 
menimbulkan tantangan tersendiri dalam memahami, mengevaluasi serta 



menggunakan informasi. Tersedianya informasi yang berlimpah tidak begitu saja 
dapat dipahami dengan mudah oleh seseorang tanpa adanya kemampuan literasi 
informasi dalam menggunakan informasi secara efektif dan efisien. Menurut 
Australian and New Zealand Institute for Information Literacy (2004) dalam 
Australian and New Zealand Information Literacy Framework terdapat enam standar 
untuk menggambarkan kemampuan literasi informasi seseorang yang dapat dikatakan 
memiliki kemampuan literasi informasi 

1. Mengakui perlunya informasi dan menentukan sifat serta luasnya 
informasi yang dibutuhkan 

2. Menemukan informasi yang dibutuhkan secara efektif dan efisien 
3. Kritis mengevaluasi informasi dan proses mencari informasi 
4. Mengelola informasi yang dikumpulkan atau dihasilkan 
5. Menerapkan informasi lama dan baru untuk membangun konsep-

konsep baru atau menciptakan pemahaman baru 
6. Menggunakan informasi dengan pemahaman dan mengakui masalah 

budaya, etika, ekonomi, hukum, dan sosial seputar penggunaan 
informasi 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif 
yang bersifat deskriptif. Menurut Bungin (2005) penelitian kuantitatif deskriptif 
memiliki tujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, situasi dan berbagai 
faktor yang timbul di masyarakat dan menjadi obyek penelitian berdasarkan apa yang 
terjadi. Penelitian deskriptif pada dasarnya untuk menggambarkan kondisi yang ada 
di lapangan penelitian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Penulis 
menggambarkan mengenai kemampuan literasi informasi dalam penggunaan e-
resources di kalangan mahasiswa Universitas Airlangga. Penelitian ini bertujuan 
untuk menggambarkan kemampuan mahasiswa Universitas Airlangga dalam 
menggunakan e-resources. Menurut Arikunto (2007) penelitian deskriptif tidak 
dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa 
adanya tentang sesuatu variable, gejala atau keadaan. Penelitian deskriptif memiliki 
tujuan dalam memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data 
yang diperoleh dari variable kelompok subjek yang kemudian diteliti dan tidak 
bermaksud untuk pengujian hipotesis. 

HASIL PEMBAHASAN 

Secara umum menjelaskan analisa dan interpretasi teoritik terhadap data yang 
telah diolah oleh peneliti, penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan mengenai 
Kemampuan Literasi Informasi dalam penggunaan e-resources di Kalangan 
Mahasiswa Universitas Airlangga. Data yang diperoleh tersebut meliputi data 
kuantitatif dan data kualitatif yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner dan 
hasil probing dengan responden yang ditentukan sebelumnya. Analisa data dilakukan 
dengan mengaitkan teori dan konsep, pendapat para ahli dan penelitian terdahulu. 



Analisa data ini yang menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini 
yaitu mengetahui gambaran kemampuan literasi informasi dalam penggunaan e-
resources di kalangan mahasiswa Universitas Airlangga. 

Menurut Australian and New Zealand Information Literacy Framework 
literasi informasi berarti kemampuan untuk mengenali kebutuhan informasi dan 
sejauh mana informasi yang dibutuhkan serta dapat mengevaluasi informasi yang 
didapat. Australian and New Zealand Information Literacy Framework menciptakan 
konsep standar literasi informasi yang khusus digunakan dan diterapkan di 
lingkungan Perguruan Tinggi yakni Principles, Standards and Practice yang terdiri 
dari enam standar literasi informasi antara lain sebagai berikut: (1) Mengakui 
Perlunya Informasi dan Menentukan Sifat dan Luasnya Informasi yang Dibutuhkan, 
(2) Menemukan Informasi yang Dibutuhkan secara Efektif dan Efisien, (3) Kritis 
Mengevaluasi Informasi dan Proses Mencari Informasi, (4) Mengelola Informasi 
yang Dikumpulkan dan Dihasilkan, (5) Menerapkan Informasi Lama dan Baru untuk 
Membangun Konsep-Konsep Baru atau Menciptakan Pemahaman Baru, (6) 
Menggunakan Informasi dengan Pemahaman dan Mengakui Masalah Budaya, Etika, 
Hukum, dan Sosial Seputar Penggunaan Informasi. Jika seseorang mampu memenuhi 
ke enam standar tersebut maka dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut memiliki 
kemampuan literasi informasi. 

1. Mengakui perlunya informasi dan menentukan sifat serta luasnya informasi 
yang dibutuhkan 

Dalam memanfaatkan e-resources di perpustakaan Universitas 
Airlangga ada beberapa alasan yang mendasari mahasiswa untuk lebih 
menggunakan e-resources perpustakaan. Sebanyak 65 mahasiswa menjawab 
menggunakan e-resources dikarenakan informasi yang tersedia lebih kredible 
/ dapat dipercaya, 18 mahasiswa menjawab sumber informasi yang tersedia 
lebih banyak dan beragam, dan 17 mahasiswa menjawab lebih mudah dalam 
mencari jurnal / artikel penelitian. Dari hasil yang diperoleh dapat dilihat 
bahwa mahasiwa lebih memilih e-resources sebagai sumber informasi yang 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan informasinya, sesuai dengan indikator 
menggunakan berbagai sumber informasi untuk menginformasikan keputusan 
menggunakan e-resources (Australian and New Zealand Institute for 
Information Literacy, 2004, hal. 12-13).  

Mengenai sumber informasi yang sering di akses oleh mahasiswa untuk 
mencari informasi sesuai dengan kebutuhan adalah  85 mahasiswa menjawab sumber 
informasi ilmiah (e-journal, e-book), 10 mahasiswa menjawab sumber informasi 
popular, 5 mahasiswa menjawab internet. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan 
Alan Bundy (2004) bahwa seseorang yang memiliki kemampuan literasi informasi 
dapat membedakan antara nilai-nilai dari berbagai potensi sumber informasi.  

Kecenderungan mahasiswa dalam memilih e-resources yang digunakan 
untuk mencari informasi adalah dari 100 responden 62 mahasiswa ProQuest, 23 
mahasiswa menjawab SAGE Journal Online.  



Dalam satu kali akses e-resources waktu yang dibutuhkan mahasiswa sangat 
beragam, 35 mahasiswa menjawab membutuhkan waktu sebanyak 30-60 menit 
dalam satu kali akses e-resources, 29 mahasiswa menjawab membutuhkan waktu 
kurang dari 30 menit, 19 mahasiswa menjawab membutuhkan waktu 1-2 jam, dan 17 
mahasiswa menjawab membutuhkan waktu lebih dari 2 jam untuk mencari informasi 
di e-resources. 

Pada standar satu ini dapat dilihat mahasiswa lebih memilih untuk 
menggunakan e-resources dengan alasan informasi yang terkandung didalamnya 
lebih kredible, sebagian besar lebih memilih untuk mencari sumber informasi yang 
bersifat ilmiah, cenderung mengakses ProQuest untuk mencari informasi yang 
dibutuhkannya, dan membutuhkan waktu untuk mengakses e-resources sekitar 30-60 
menit. Dengan jawaban mahasiswa demikian pada standar satu, mahasiswa telah 
mampu untuk mengenali kebutuhan informasi dengan memilih serta menentukan 
sumber informasi yang memberikan berbagai informasi kredible (Australian and 
New Zealand Institute for Information Literacy, 2004). 

 
 

2. Menemukan informasi yang dibutuhkan secara efektif dan efisien 
Pada tahap selanjutnya sesuai dengan standar yang kedua pada  

Australian and New Zealand Information Literacy Framework, seseorang 
yang dapat dikatakan memiliki kemampuan literasi adalah mampu 
menemukan informasi yang dibutuhkan secara efektif dan efisien. Strategi 
dapat dilakukan dengan banyak cara ssebelum melakukan pencarian dalam 
memperoleh informasi secara efektif dan efisien. 

Dalam mengembangkan strategi untuk mencari informasi pada e-
resources dari 100 responden  58 mahasiswa menjawab merumuskan keyword 
/ kata kunci, 23 mahasiswa menjawab terlebih dahulu memahami topic / 
konsep informasi yang dibutuhkan, 16 mahasiswa menjawab sumber 
informasi yang kredible. 

Mengenai strategi yang dikembangkan jika informasi yang dicari tidak 
kunjung ketemu mahasiswa mempunyai strategi masing-masing yang dapat 
dilakukan. Diketahui bahwa dari 100 responden 78 mahasiswa menjawab 
mengganti keyword / kata kunci, 20 responden menjawab mencari informasi 
pada sumber lain. Yang mana hal ini sebagai indikator mahasiswa dalam 
memilih kosa kata terkontrol (kata kunci) untuk mengakses informasi 
(Australian and New Zealand Institute for Information Literacy, 2004).  

Ditinjau dari kemampuan untuk merumuskan langkah / strategi yang 
dilakukan jika jumlah informasi yang tersedia pada e-resources relative 
sedikit, 57 mahasiswa menjawab mencari informasi pada sumber lain, 38 
mahasiswa menjawab mengulangi pencarian dengan keyword / kata kunci 
yang berbeda, 4 mahasiswa menjawab menggunakan informasi yang ada 
dengan jumlah yang relative sedikit. 

Ditinjau dari jumlah artikel yang dibutuhkan dalam satu kali akses 
informasi pada e-resources cukup beragam, 44 mahasiswa menjawab 



membutuhkan lebih dari 4 artikel / jurnal penelitian, 37 mahasiswa menjawab 
membutuhkan 2-3 artikel, 17 mahasiswa menjawab membutuhkan 3-4 artikel 
/ jurnal penelitian, 1 mahasiswa menjawab membutuhkan 1-2 artikel / jurnal 
penelitian. 

Pada standar kedua ini, sebagian besar mahasiswa telah mampu untuk  
mengembangkan strategi yang digunakan untuk mencari informasi pada e-
resources, mahasiswa memiliki strategi yang dikembangkan jika informasi 
yang dicari tidak kunjung ketemu sesuai dengan kemampuannya, mahasiswa 
memiliki kemampuan untuk merumuskan langkah / strategi yang dilakukan 
jika jumlah informasi yang tersedia pada e-resources relative sedikit, dan 
sebagian besar mahasiswa membutuhkan lebih dari 4 artikel / jurnal penelitian 
untuk dapat memenuhi kebutuhan informasi dalam mendukung penelitian atau 
tugas yag sedang dikerjakan. Dengan demikian pada standar kedua, dapat 
digambarkan bahwa mahasiswa mampu untuk mengetahui sejauh mana 
informasi yang dibutuhkan (Australian and New Zealand Institute for 
Information Literacy, 2004). 

3. Kritis mengevaluasi informasi dan proses mencari informasi 
Sesuai dengan standar kritis mengevaluasi informasi dan proses 

mencari informasi adalah merupakan tahap selanjutnya untuk mengetahui 
kemampuan literasi mahasiswa 

Dalam menentukan strategi yang digunakan jika menemukan 
informasi yang sama dari berbagai sumber pada e-resources namun 
menyajikan pernyataan yang berbeda dapat diketahui 50 mahasiswa separuh 
dari jumlah responden menjawab mengambil semua informasi kemudian 
memilih salah satu informasi yang sesuai, 46 mahasiswa menjawab membaca 
semua informasi yang tersedia dan membuat ide / gagasan utama, 2 
mahasiswa menjawab untuk mempercayai pada salah satu sumber, 2 
mahasiswa menjawab menggunakan semua informasi yang ada pada e-
resources. 

Pada strategi yang dilakukan ketika kata kunci yang digunakan 
menampilkan artikel / jurnal yang beragam adalah 67 mahasiswa menjawab 
membaca semua artikel yang ditampilkan dan memilih satu artikel yang 
sesuai, 22 mahasiswa menjawab langsung mengambil pada salah satu sumber 
dan 4 mahasiswa menjawab mengambil dan menggunakan semua informasi 
yang ditampilkan.  

Untuk menilai kualitas hasil pencarian informasi yaitu artikel / jurnal 
penelitian pada e-resources sebanyak 62 mahasiswa menjawab membaca 
skimming / membaca cepat isi artikel, kemudian sebanyak 20 mahasiswa 
menjawab membaca keseluruhan isi dari artikel / jurnal penelitian, 16 
mahasiswa menjawab membaca kesimpulan pada akhir artikel / jurnal 
penelitian, dan 2 mahasiswa menjawab hanya membaca judul artikel / jurnal 
penelitian.  



Mengenai strategi yang dilakukan ketika telah mendapatkan informasi 
yang dapat dilihat adalah 61 mahasiswa menjawab membaca dan meriview 
informasi yang telah didapat, 24 mahasiswa menjawab melakukan 
perbandingan dengan mencari hasil pencarian diluar pencarian pertama, 12 
mahasiswa menjawab mengolah pada hasil pencarian berikutnya, 3 
mahasiswa menjawab langsung menggunakan informasi tanpa melakukan 
pengolahan.  

Pada standar ketiga, mahasiswa telah mampu untuk merumuskan 
strategi yang digunakan jika menemukan informasi yang sama dari berbagai 
sumber pada e-resources namun menyajikan pernyataan yang berbeda, 
sebagian besar telah mampu untuk merumuskan strategi yang dilakukan 
ketika kata kunci yang digunakan menampilkan artikel / jurnal yang beragam, 
mahasiswa dapat menilai kualitas hasil pencarian informasi yaitu artikel / 
jurnal penelitian pada e-resources, dan merumuskan strategi yang dilakukan 
ketika telah mendapatkan informasi. Dapat digambarkan dari jawaban 
mahasiswa tersebut, pada standar ketiga mahasiswa mampu untuk kritis 
mengevaluasi informasi dan sumber informasinya. 

4. Mengelola informasi yang dikumpulkan atau dihasilkan 
Standar mengelola informasi yang dikumpulkan atau dihasilkan adalah 

tahap selanjutnya untuk mengetahui kemampuan literasi informasi seseorang, 
sesuai dengan indikator menurut Australian and New Zealand Institute for 
Information Literacy (2004) mengenai mahasiswa yang memiliki kemampuan 
literasi informasi mampu untuk mengatur dan mengelola informasi yang telah 
diperoleh dengan menciptakan system untuk mengatur dan mengelola 
informasi dengan cara misalnya membuat file. 

Mengetahui kemampuan mengelola informasi yang telah diperoleh 
menggunakan e-resources, dari 100 responden 71 mahasiswa menjawab 
mampu karena telah terbiasa melakukan pencarian informasi menggunakan e-
resources, 24 mahasiswa menjawab belum seberapa mampu karena jarang 
mencari informasi menggunakan e-resources, 2 mahasiswa menjawab tidak 
mampu karena baru pertama kali dalam menggunkan e-resources. 

Mengenai cara mahasiswa mengelola informasi yang diperoleh 
menggunakan e-resources dari 100 responden 61 mahasiswa menjawab 
meriview untuk memperoleh pemahaman baru, 34 mahasiswa menjawab 
membaca semua artikel / jurnal penelitian yang diperoleh, 2 mahasiswa 
menjawab langsung menggunakan tanpa membaca dan meriview terlebih 
dahulu. 

Pada standar keempat ini terlihat bahwa sebagian besar mahasiswa 
memiliki kemampuan mengelola informasi yang telah diperoleh 
menggunakan e-resources, karena terbiasa menggunakan e-resources untuk 
mencari informasi. Sebagian besar mahasiswa memiliki cara mahasiswa 
mengelola informasi yang diperoleh menggunakan e-resources dengan 
meriview untuk memperoleh pemahaman baru. Dapat terlihat bahwa pada 



standar keempat ini mahasiswa telah mampu dalam menggabungkan 
informasi terpilih menjadi dasar pengetahuan (Australian and New Zealand 
Institute for Information Literacy, 2004). 

5. Menerapkan informasi lama dan baru untuk membangun konsep-konsep baru 
atau menciptakan pemahaman baru 

Mahasiswa yang memiliki kemampuan literasi informasi mampu 
menentukan apakah informasi memenuhi penelitian dan apakah informasi 
yang diperoleh dapat digunakan untuk mendukung penelitian. 

Mengenai informasi yang dimiliki dapat mendukung penelitian yang 
sedang dikerjakan dari 100 responden 54 mahasiswa menjawab mampu 
karena merasa pengetahuan yang dimiliki cukup untuk mendukung penelitian 
yang sedang dikerjakan, 45 mahasiswa menjawab belum seberapa mampu 
karena masih membutuhkan banyak informasi tambahan untuk mendukung 
penelitian yang sedang dikerjakan. 

Mengenai kemampuan mengintegrasikan pemahaman baru dengan 
pengetahuan yang dimiliki mahasiswa dari 100 responden 54 menjawab 
belum telalu mampu karena masih membutuhkan waktu untuk 
mengintegrasikan informasi baru dengan pemahaman yang dimiliki, 44 
mahasiswa menjawab mampu karena sudah mengelola informasi baru 
sehingga mudah dalam mengintegrasikan dengan pemahaman yang dimiliki. 

Pada standar kelima ini, sebagian mahasiswa merasa bahwa 
pengetahuannya mampu untuk mendukung penelitian yang sedang dikerjakan, 
dan sebagian mahasiswa merasa bahwa mampu dalam mengintegrasikan 
informasi baru dengan pemahaman yang dimilikinya. Dapat digambarkan 
pada standar kelima ini bahwa sebagian mahasiswa mampu dalam 
menggunakan informasi secara efektif untuk belajar, menciptakan 
pengetahuan baru, memecahkan masalah dan membuat keputusan yang terkait 
dengan informasi yang dibutuhkannya (Australian and New Zealand Institute 
for Information Literacy, 2004). 

6. Menggunakan informasi dengan pemahaman dan mengakui masalah budaya, 
etika, ekonomi, hukum, dan sosial seputar penggunaan informasi 

Sesuai dengan standar menggunakan informasi dengan pemahaman 
dan mengakui masalah budaya, etika, ekonomi, hukum, dan sosial seputar 
penggunaan informasi merupakan langkah dalam cara untuk menghargai 
karya oranglain. Menuliskan sumber asli pada tulisan yang telah kita buat 
adalah bentuk untuk menunjukkan pemahaman tentang apa yang merupakan 
plagiarism (Alan Bundy, 2004). Memperoleh dan menyebarkan informasi 
berupa teks, gambar, dan suara secara sah. Mahasiswa yang memiliki 
kemampuan literasi informasi mampu untuk menggunakan informasi secara 
legal, karena informasi juga memiliki hak cipta dari penulis. 

Mengenai langkah atau strategi yang dilakukan ketika mengutip 
sebuah artikel/jurnal penelitian dari 100 responden 96 mahasiswa menjawab 
menuliskan sumber asli (link, nama pengarang, tahun terbit) dan 4 mahasiswa 



menjawab menuliskan hanya nama pengarang. Mahasiswa memiliki 
kemampuan dalam menggunakan informasi secara legal. 

Mengenai alasan mengutip dari 100 responden 48 mahasiswa 
menjawab menghindari plagiarism, 46 mahasiswa menjawab mengikuti 
prosedur teknik penulisan ilmiah, dan 5 mahasiswa menjawab referensi masa 
mendatang. 

Ditinjau dari cara menilai informasi yang mengandung palgiarisme 
dari 100 responden 59 mahasiswa menjawab melihat sumber referensi yang 
dikutip apakah kredible atau tidak, 32 mahasiswa menjawab melihat berapa 
kali informasi tersebut dikutp, 8 mahasiswa menjawab melihat nama 
pengarang yang ahli dibidangnya, dan 1 mahasiswa menjawab melihat judul 
artikel / jurnal penelitian. 

Menilai kemampuan mahasiswa dalam strategi ketika menemukan 
artikel / jurnal penelitian diluar topic informasi dari 100 responden 65 
mahasiswa menjawab membagikannya kepada oranglain dengan menuliskan 
sumber asli, 28 mahasiswa menjawab menyimpan hanya untuk diri sendiri. 

Pada standar keenam ini, mengenai langkah dalam mengutip karya 
oranglain sebagian besar mahasiswa memilih untuk menuliskan sumber asli 
yang meliputi nama pengarang, tahun terbit, dan juga link. Dengan alasan 
menghindari perilaku plagiarism. Mahasiswa mampu menilai informasi yang 
mengandung plagiarism dengan melihat sumber referensi yang dikutip. Ketika 
menemukan informasi diluar dari topic sebagian mahasiswa memilih untuk 
membagikannya kepada oranglain dengan menuliskan sumber asli. Dapat 
digambarkan pada standar keenam ini, mahasiswa mampu menjadi pembelajar 
mandiri yang berlangsung sepanjang hayat. 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisa terhadap temuan data pada BAB IV, pada bab ini 
peneliti menyimpulkan beberapa hasil temuan jawaban dari rumusan masalah yang 
diangkat pada penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kemampuan 
literasi informasi dalam penggunaan e-resources di kalangan mahasiswa Universitas 
Airlangga, dengan menggunakan konsep dari Australian and New Zealand 
Information literacy Framework yang memiliki enam standar. 

Pada standar satu dapat dilihat mahasiswa lebih memilih untuk menggunakan e-
resources dengan alasan informasi yang terkandung didalamnya lebih kredible, sebagian 
besar lebih memilih untuk mencari sumber informasi yang bersifat ilmiah, cenderung 
mengakses ProQuest untuk mencari informasi yang dibutuhkannya, dan membutuhkan waktu 
untuk mengakses e-resources sekitar 30-60 menit. Dengan jawaban mahasiswa demikian 
pada standar satu, mahasiswa telah mampu untuk mengenali kebutuhan informasi dengan 
memilih serta menentukan sumber informasi yang memberikan berbagai informasi kredible 
(Australian and New Zealand Institute for Information Literacy, 2004). 



Pada standar kedua, sebagian besar mahasiswa telah mampu untuk  
mengembangkan strategi yang digunakan untuk mencari informasi pada e-resources, 
mahasiswa memiliki strategi yang dikembangkan jika informasi yang dicari tidak 
kunjung ketemu sesuai dengan kemampuannya, mahasiswa memiliki kemampuan 
untuk merumuskan langkah / strategi yang dilakukan jika jumlah informasi yang 
tersedia pada e-resources relative sedikit, dan sebagian besar mahasiswa 
membutuhkan lebih dari 4 artikel / jurnal penelitian untuk dapat memenuhi 
kebutuhan informasi dalam mendukung penelitian atau tugas yag sedang dikerjakan. 
Dengan demikian pada standar kedua, dapat digambarkan bahwa mahasiswa mampu 
untuk mengetahui sejauh mana informasi yang dibutuhkan (Australian and New 
Zealand Institute for Information Literacy, 2004). 

Pada standar ketiga, mahasiswa telah mampu untuk merumuskan strategi yang 
digunakan jika menemukan informasi yang sama dari berbagai sumber pada e-
resources namun menyajikan pernyataan yang berbeda, sebagian besar telah mampu 
untuk merumuskan strategi yang dilakukan ketika kata kunci yang digunakan 
menampilkan artikel / jurnal yang beragam, mahasiswa dapat menilai kualitas hasil 
pencarian informasi yaitu artikel / jurnal penelitian pada e-resources, dan 
merumuskan strategi yang dilakukan ketika telah mendapatkan informasi. Dapat 
digambarkan dari jawaban mahasiswa tersebut, pada standar ketiga mahasiswa 
mampu untuk kritis mengevaluasi informasi dan sumber informasinya. 

Pada standar keempat terlihat bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki 
kemampuan mengelola informasi yang telah diperoleh menggunakan e-resources, 
karena terbiasa menggunakan e-resources untuk mencari informasi. Sebagian besar 
mahasiswa memiliki cara mahasiswa mengelola informasi yang diperoleh 
menggunakan e-resources dengan meriview untuk memperoleh pemahaman baru. 
Dapat terlihat bahwa pada standar keempat ini mahasiswa telah mampu dalam 
menggabungkan informasi terpilih menjadi dasar pengetahuan (Australian and New 
Zealand Institute for Information Literacy, 2004). 

Pada standar kelima, sebagian mahasiswa merasa bahwa pengetahuannya 
mampu untuk mendukung penelitian yang sedang dikerjakan, dan sebagian 
mahasiswa merasa bahwa mampu dalam mengintegrasikan informasi baru dengan 
pemahaman yang dimilikinya. Dapat digambarkan pada standar kelima ini bahwa 
sebagian mahasiswa mampu dalam menggunakan informasi secara efektif untuk 
belajar, menciptakan pengetahuan baru, memecahkan masalah dan membuat 
keputusan yang terkait dengan informasi yang dibutuhkannya (Australian and New 
Zealand Institute for Information Literacy, 2004). 

Pada standar keenam, mengenai langkah dalam mengutip karya oranglain sebagian 
besar mahasiswa memilih untuk menuliskan sumber asli yang meliputi nama 
pengarang, tahun terbit, dan juga link. Dengan alasan menghindari perilaku 
plagiarism. Mahasiswa mampu menilai informasi yang mengandung plagiarism 



dengan melihat sumber referensi yang dikutip. Ketika menemukan informasi diluar 
dari topic sebagian mahasiswa memilih untuk membagikannya kepada oranglain 
dengan menuliskan sumber asli. Dapat digambarkan pada standar keenam ini, 
mahasiswa mampu menjadi pembelajar mandiri yang berlangsung sepanjang hayat. 

DAFTAR PUSTAKA 

Arikunto, Suharsimi. 2007. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta 

Bungin, Burhan. 2005. Metode Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan
 Kebijakan Public serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana 

Bundi, Alan. 2004. Australian and New Zealand Information Literacy
 Framework. Australian and New Zealand Institute for Information Literacy. 
Australia: University of South Australia. Diakses pada tanggal 25 
oktober 2016, tersedia di
 http://www.libnet.sh.cn/upload/htmleditor/File/130620025617.pdf 

Lathifah, Siti.  2015. Evaluasi Kualitas Layanan Literasi Informasi di
 Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta:
 Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas islam Negri Sunan
 Kalijaga. 

Santoso, Budi. 2008. Pemanfaatan Internet oleh Pengguna Perpustakaan
 Mahasiswa Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta. Diakses pada
 tanggal 5 April 2017, tersedia pada http://digilib.uin
 suka.ac.id/gdl.php?mod=browse&op-read&id+digilib-uinsuka-budhisanto-
806. 


