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Abstrak 

Literasi informasi merupakan suatu keterampilan yang sudah semestinya 
dimiliki oleh siswa mengingat fenomena yang terjadi pada saat ini terkait ledakan 
informasi dan semakin banyaknya informasi yg diproduksi secara aktif. Dalam hal 
ini perpustakaan memiliki peran penting dalam menumbuhkan literasi informasi 
siswa dan pustakawan sebagai ujun tombak perpustakaan dapat berkontribusi 
dalam menumbuhkan generasi literate pada siswa. Pustakawan memiliki peran 
penting disini mengingat pustakawan sebagai instruktur dalam pengenalan 
mengenai literasi informasi kepada pemustaka. 

Peneliti menggunakan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Ross Todd & 
Carol Kuhlthau untuk mengetahui peran apa sajakah yang muncul pada 
perpustakaan Grhatama Pustaka Yogyakarta ketika pustakawan mengembangkan 
literasi informasi kepada pemustaka dan hasil penelitian dari Kulbin & Virkus 
untuk mengetahui apakah pengetahuan, keterampilan dan sikap mampu 
memaksimalkan peran yang telah diungkapkan oleh Todd & Kuhlthau. Penelitian 
ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, lokasi penelitian ini yaitu 
Perpustakaan Grhatama Pustaka Yogyakarta. Metode pengambilan sample 
menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 100 
responden. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran yang muncul dan sudah 
dapat terlaksana dengan baik pada Perpustakaan Grhatama Pustaka Yogyakarta 
antara lain resource agent, literacy development agent, rescue agent, dan 
individualized learning agent. Pada karakteristik peran resource agent, tanggapan 
siswa adalah baik dengan rata-rata 3,77; pada karakteristik peran literacy 
development agent, tanggapan siswa adalah baik dengan rata-rata sebesar 3,54; 
karakteristik peran rescue agent, tanggapan siswa adalah baik dengan rata-rata 
sebesar 3,49; sedangkan pada karakteristik peran individualized learning agent, 
mendapatkan tanggapan yang juga baik dari siswa dengan rata-rata sebesar 3,48. 
Untuk memaksimalkan peran yang ada yaitu pengetahuan, sikap dan keterampilan 
menunjukkan jika ketiganya memiliki hubungan dengan 8 peran yang 
diungkapkan Todd & Kuhlthau. Hubungan yang kuat terjadi antara pengetahuan 
dengan peran knowledge construction agent, keterampilan dengan peran 
technological literacy agent dan sikap dengan rescue agent. Sehingga dapat 
dikatakan jika pengetahuan, keterampilan dan sikap dapat memaksimalkan 8 
peran yang muncul yang telah diungkapkan oleh Todd & Kuhlthau. 
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