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ABSTRAK 

Perawat merupakan salah satu dari sekian banyak profesi di bidang kesehatan. Di dalam 

dunia kerjanya, perawat tentu memiliki kebutuhan informasi yang amat kompleks. Peneliti 

tertarik tertarik untuk mengambil tema mengenai model perilaku penemuan informasi pada 

profesi. Profesi yang diteliti adalah yang berprofesi sebagai perawat di RSU Haji Surabaya. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif yang menggunakan metode penelitian 

ini menggunakan metode Random Sampling, dan menghasilkan total 80 responden. Data 

dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil 

penelitian diketahui bahwa 6 komponen model perilaku penemuan informasi dikalangan 

profesional yang dicetuskan oleh Leckie et al, berlaku pada perawat RSU Haji Surabaya 

khususnya pada peran pendidik dan koordinator.  

 

Kata Kunci : Perilaku Penemuan Informasi, Model Penemuan Informasi Profesional Leckie, 

Perawat 

 

 

 

 



Abstract 

Nurse in elementary school as a professional in the education sector so they will always 

use an information field for health . The information needs of the nurses are very complex. 

Researchers interested to studying the information seeking behaviour of professional in the 

hospital RSU Haji Surabaya. This study used a descriptive quantitative type of sampling method 

that saturated with a random sampling used by 80 respondents. The results show that the six 

components of information seeking behavior of professional by Leckie et al apply for lecturer of 

history in particular on the role as a researcher and educator. Six components diantaranta Work 

Roles, Tasks, Characteristics of information needs, Sources of information, Awareness of 

information, Outcomes and feedback.  

 

Keyword : Information Seeking Behaviour, Information Seeking Behaviour of Profesional by 

Leckie et al, Nurses 

 

Pendahuluan 

Perilaku penemuan informasi erat dikaitkan dengan kebutuhan informasi bagi masing-

masing individu dinilai sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari.Perkembangan teknologi 

saat ini menjadi sangat pesat yang memberikan kemudahan dalam mengakses 

informasi.Informasi pun menjadi hal yang penting bagi masyarakat khusus nya profesi perawat 

dan informasi terdiri dari berbagai macam dan diperoleh dari berbagai sumber. Munculnya 

perilaku penemuan informasi tesebut disebabkan oleh adanya kebutuhan dalam memenuhi 

kebutuhan informasi yang terkait dengan aktivitas yang seseorang jalani. Dalam upaya 

memenuhi kebutuhan informasinya, mereka dapat mengakses berbagai informasi yang mereka 

butuhkan melalui informasi yang berisi tentang pengetahuan memang menjadi kebutuhan yang 

terus berdampingan di setiap kehidupan manusia. 

Kebutuhan akan informasi merupakan pengakuan tentang adanya ketidakpastian dalam 

diri seseorang yang mendorong seseorang untuk mencari informasi. Kebutuhan informasi pada 

masyarakat tergolong tinggi, disebabkan karena informasi pada dasarnya dibutuhkan oleh 

siapapun. Tidak hanya dibutuhkan oleh individu yang berperan sebagai pelajar namun informasi 

ternyata juga dibutuhkan oleh kelompok lain, yang di dalamnya termasuk juga pada kelompok 

profesi seperti perawat.  



Menurut UU RI NO 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, mendefinisikan perawat adalah 

mereka yang memiliki kemampuan dan kewenangan melakukan tindakkan keperawatan 

berdasarkan ilmu yang dimilikinya, yang diperoleh melalui pendidikan keperawatan. Sedangkan 

menurut international Council of Nurses (1965), perawat adalah seorang yang mempunyai tugas 

penting dalam menangani dan merawat pasien dari berbagai macam penyakit yang dideritanya. 

Dalam profesi perawat mereka mempunya iinformasi tentang cara merawat dan 

menangani pasien yang mempunyai penyakit yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan 

informasinya. Pada profesi perawat mempunyai tingkat kebutuhan informasi berbeda-beda, 

semakin tinggi tingkat kebutuhan informasi maka perilaku perawat untuk menemukan informasi 

juga semakin aktif. Informasi yang dibutuhkan oleh perawat tentunya yang mempunyai nilai 

relevan dan akurat dan dapat menyelesaikan masalah pada bidangnya. Misalnya, mereka tentu 

saja membutuhkan informasi-informasi yang mempunyai peran penting tentang bagaimana cara 

ia memberikan perawatan secara fisik, psikologi bahkan spiritual dalam penyembuhan pasien 

(Widyarini, 2005).  

Fenomena perawat yang terjadi di RSU Haji Surabaya ini biasanya seorang perawat lebih 

sering menemukan informasi untuk bertanya mengenai berbagai hal yang menyangkut cara 

merawat pasien kepada seorang yang lebih senior, dokter, rekan yang bersangkutan. Selain itu 

perawat juga membaca journal online, dan lainnya dalam memenuhi kebutuhan informasi. 

Masing-masing perawat memberikan model perawatan dan pembagian tugas yang berbeda-beda, 

misalnya perawat pada bagian penyakit dalam dan bagian penyakit mata. Pada masing-masing 

tugas yang diberikan tentu saja perawat juga memiliki pengetahuan yang berbeda pula, maka 

berdasarkan hal tersebut perlu adanya pembagian tugas dan pengamatan oleh peneliti bahwa 

sebagai seorang perawat yang ada di RSU Haji, setidaknya mereka dituntut untuk memiliki 

pengetahuan terhadap berbagai macam penyakit. 

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi bahwa salah satu data yang diperoleh 

mengatakan dimana perawat memenuhi kebutuhan informasi mereka melalui berbagai sumber. 

Sumber-sumber diantaranya yakni sumber cetak seperti jurnal, buku, manual referensi obat, 

artikel, jurnal keperawatan, dan buku elektronik (Lathey dan Hodge, 2001) dan sumber 

elektronik seperti database elektronik, telekonferensi, asisten pribadi digital, dan akses komputer 

(McCannon and O’Neal, 2003; Dee and Stanley, 2005).  



Selain itu data dari Nwagwu, W.E. and Oshiname, R. (2009) dalam jurnal yang berjudul 

Information needs and seeking behaviours of nurses A survey of two hospitals in Bayelsa State 

Nigeria mengatakan menemuan informasi melaluirekan-rekan adalah sumber yang paling sering 

ditandai dengan 169 total perawat masing-masing tanggapan antaranya 84 perawat sekitar 

49,7%, 62 perawat sekitar 36,7%, dan 23 perawat sekitar 13,6% hasil tanggapan tersebut dari 

pemegang B.Sc dalam keperawatan, HND dalam keperawatan, dan dalam RNS, masing-masing. 

Sedangkan menemuan informasi melalui jurnal keperawatan dengan 145 total perawat masing-

masing tanggapan antaranya 71 perawat sekitar 49%, 55 perawat sekitar 37,9%, 19 perawat 

sekitar 13,1%, hasil tanggapan tersebut dari pemegang B.Sc dalam keperawatan, HND dalam 

keperawatan, dan di RNS, dan menemuan informasi melalui internet merupakan sumber ketiga 

informasi 123 total perawat masing-masing memiliki tanggapan di antaranya 66 perawat 53,7%, 

42 perawat 34,1%, 15 perawat 12,2% hasil tanggapan tersebut dari pemegang B.Sc dalam 

keperawatan, HND dalam keperawatan, dan dalam RNS, masing-masing. 

1.2.1 Perilaku Penemuan Informasi 

Perilaku penemuan informasi (Information Seeking Behavior) merupakan upaya 

menemukan informasi dengan tujuan tertentu sebagai akibat dari adanya kesenjangan informasi 

dalam diri seseorang dengan informasi yang tersedia disekitarnya. Dalam upaya ini seseorang 

bisa saja berinteraksi dengan media informasi online, media elektronik atau bahkan melalui surat 

massa. Dengan adanya kesenjangan informasi tersebut, yang pada akhirnya menyebabkan 

munculnya suatu kebutuhan informasi. Kesadaran akan kebutuhan informasi inilah yang 

mendorong seseorang untuk melakukan perilaku penemuan informasi. Di dalam kesehariannya, 

setiap manusia tentu memiliki kebutuhan informasi yang beragam. Kebutuhan informasi muncul 

dari suatu situasi yang tidak pasti dan informasi dipahami sebagai sesuatu yang memberi 

kontribusi pemahaman maupun makna bagi seseorang ketika seseorang berada dalam kondisi 

membutuhkan informasi, maka ia harus menyertakan motif perilaku penemuan informasi yang 

dapat mendorong dirinya untuk melakukan kegiatan yang membentuk perilaku informasi 

(Kuhlthau, 1993). Leckie mencoba untuk membuat generalisasi keseluruhan 

professional.Penelitian yang dikemukakan oleh Leckie bermaksud untuk mempelajari bagaimana 

kebutuhan informasi yang disesuaikan dengan pekerjaan professional (profesi), informasi yang 

dapat mendukung profesi dan kebutuhan informasi tersubut dapat berguna dengan baik, sehingga 

dapat membawa perubahan yang lebih baik lagi. Generalisasi yang dikemukakan oleh Leckie 



menyarankan bahwa dengan memahami keseluruhan kompleksitas peran dan tugas yang 

berhubungan dengan pekerjaannya, akan tetapi dapat diketahui bagaiamana, mengapa, dan kapan 

penemuan informasi akan terjadi. Model perilaku penemuan informasi yang dikemukakan 

Leckie diatas, sebagai berikut ini merupakan model perilaku penemuan informasi seorang 

professional yang diungkapkan oleh Leckie et al. (1996) : 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1. Peran dan tugas kerja 

Peran dan tugas kerja seorang profesi akan menentukan kebutuhan informasinya. 

Seringkali, pada profesi menyandang beberapa peran seperti perawat. Menutut Leckie, seorang 

perawat lima peran kerja yang dijalani yakni pemberian asuhan keperawatan, koordinator, 

pendidik, pasien. Sehingga diartikan bahwa setiap melakukan kegiatan yang dilakukan akan 

berhubungan dengan tugas-tugas yang mengikutinya.  

2. Karakteristik Kebutuhan Informasi 

Kebutuhan informasi timbul sebagai akibat dari tuntutan tugas yang menyertai setiap 

peran kerja yang dimainkan oleh seorang profesi. Suatu kebutuhan informasi dibentuk melalui 

beberapa faktor yaitu, demografi individu, konteks (context), frekuensi (frequency), prediksi 

(predictability), kepentingan (importance), dan kompleksitas (complexity). Masing-masing 

komponen tersebut dapat membentuk kebutuhan informasi yang saling berkaitan antara satu 

dengan yang lain. Kemudian masing-masing komponen akan saling berinteraksi dalam kondisi 



yang kompleks. Sehingga dapat mempengaruhi kebutuhan informasi dari subyek yang 

bersangkutan. 

3. Sumber-sumber informasi 

Ada beberapa kategori sumber-sumber penelusuran informasi yang digunakan pada 

kalangan profesional, yaitu : 

1. Sumber informasi berdasarkan bentuk informasinya  

2. Sumber informasi berdasarkan saluran informasinya  

3. Sumber informasi berdasarkan format informasinya  

4. Sumber informasi personal  

4. Kesadaran Akan informasi  

Professional memiliki pengetahuan baik secara langsung atau tidak langsung tentang 

berbagai sumber informasi dan persepsi terhadap proses penemuan informasi. Kesadaran umum 

dari individu tentang sumber informasi yang dapat menentukan arah yang akan diambil dari 

proses penemuan informasi.Variabel yang mempengaruhi yaitu sebagai berikut : 

1. Kebiasaan dan keberhasilan penggunaan informasi sebelumnya  

2. Tingkat kepercayaan  

3. Ketepatan  

4. Biaya yang dikeluarkan saat penelusuri informasi 

5. Kemudahan akses informasi 

5.Hasil dan Feedback 

Hasil penelusuran informasi menjadi point akhir dari penelusuran informasi 

professional.Hasil yang optimal adalah apabila tercapainya kebutuhan informasi dan yang dapat 

membantu terselesaikannya tugas dan peran kerja professional. Feedback adalah terdapat 

kemungkinan bahwa hasil yang didapatkan dari penelusuran informasi tidak sesuai dengan 

kebutuhan informasi, sehingga diperlukan penelusuran informasi lebih lanjut. 

Metodologi Penelitian  

Jenis dan metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah dengan 

menggunkan jenis penelitian kuantitatif dengan metode penelitian deskriptif. Penelitian 

kuantitatif deskriptif bertujuan untuk menjelaskan, dan menggambarkan berbagai kondisi dan 

situasi serta variabel yang muncul pada kelompok masyarakat yang menjadi objek penelitian 

tersebut berdasarkan apa yang terjadi. Menurut Indriantoro dan Supomo (2002), penelitian 



deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan 

beberapa variabel yang berkenaan dengan permasalahan yang tengah diteliti. 

ANALISIS DAN INTERPRETASI TEORITIK 

  Berdasarkan penyebaran kueseoner dan penghitungan data yang didapatkan 

dilapangan, penulis membahas tentang analisis mengenai temuan data yang telah diperoleh. 

Analisis ini akan dikaitkan dengan teori yang digunakan, studi terdahulu, dan pendapat para ahli. 

Hasil dari sebuah analisis temuan data ini akan dijadikan sebagai kesimpulan secara umum 

mengenai rumusan masalah yang sudah dibuat oleh peneliti. 

  Penelitian ini berfokus pada perilaku penemuan informasi profesi perawat di RSU 

Haji Surabaya. Dengan menggunakan model perilaku penemuan informasi yang dikemukakan 

oleh Leckie et al ini terdapat lima tahapan komponen utama yang saling berhubungan satu 

dengan yang lain. Lima tahapan komponen utama, sebagai berikut : 

1. Peran dan Tugas Kerja 

2. Karakteristik kebutuhan informasi 

3. Sumber – sumber informasi 

4. Kesadaran akan informasi 

5. Hasil dan Feedback 

 

IV.1 Peran dan Tugas Kerja  

Model perilaku penemuan informasi professional menurut Leckie et.al26, menjelaskan 

bahwa seorang profesi mempunyai bermacam-macam peran yang terkait dengan pekerjaaannya. 

Peran tersebut dijelaskan ada 4 yakni Pemberi Asuhan Keperawatan, Koordinator, Pendidik, dan 

Konsultasi dimana keempat peran ini adalah peran yang sering dijalani oleh profesi.  

Dalam menjalan setiap peran-peran tersebut, perawat sebagai seorang yang berprofesi 

juga akan dibebani dengan tugas-tugas yang harus mereka selesaikan. Setiap peran yang 

dijalankan harus memiliki konsekuensi tugas yang juga harus terselesaikan. Tugas-tugas yang 

muncul pada satu peran akan berbeda-beda dengan tugas-tugas yang mucul pada peran yang lain. 

IV.1.1 Peran dan Tugas sebagai Pemberi Asuhan Keperawatan 

Pemberi Asuhan Keperawatan merupakan seorang perawat dengan memperhatikan 

keadaan kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan melalui pelayanan keperawatan, dari yang 

sederhana sampai dengan komplek. Tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan berfokus pada 



memperlihatkan keadaan kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan melalui pelayanan 

keperawatan dari yang sederhana sampai dengan kompleks. Pada tabel 3.1 yang membahas 

mengenai keadaan kebutuhan dasar pasien adalah sebagian besar mengambil tindakan dalam 

melakukan keadaan kebutuhan dasar pasien dari total 80 responden dengan presentasi sebanyak 

56,3%. Pada tabel 3.2 yang membahas mengenai bentuk perilaku yang diberikan adalah 

memberikan rasa nyaman saat menangani pasien dengan presentasi sebanyak 61,3% . 

IV.1.2 Peran dan Tugas sebagai Koordinator 

Koordinator merupakan seorang perawat memberikan mengarahkan, merencanakan serta 

mengorganisasi pelayanan kesehatan dari tim kesehatan sehingga pemberian pelayanan 

kesehatan dapat terarah serta sesuai dengan kebutuhan pasien. Tugas sebagai koordinator 

berfokus pada memberikan mengarahkan, merencanakan dan sesuai dengan kebutuhan pasien. 

Pada tabel 3.3 menggambarkan memberikan pengarahan pada pasien. Yakni menjamin 

continucitas perencanaan dengan presentasi sebanyak 37,5%. Pada tabel 3.4 menggambarkan 

langkah-langkah dalam memberikan pengarahan. Yakni melakukan komunikasi secara efektif 

dengan presentasi sebanyak 47,5%. Sedangkan pada tabel 3.5 menggambarkan strategi dalam 

meningkatkan mutu. Yakni sumber daya dimanfaatkan secara efisien paling banyak dengan 

presentasi sebanyak 53,8% . Pada tabel 3.6 menggambarkan cara meningkatkan mutu pelayanan. 

Yakni meningkatkan kualitas sumber daya dengan presentasi sebanyak 36,3% . 

IV.1.3 Peran dan Tugas sebagai Pendidik 

Pendidik merupakan seorang perawat akan memberikan perawatan kepada pasien dalam 

menangani dan merawat pasien di rumah sakit. Tugas yang muncul dari peran pendidik pada 

tabel 3.7 menggambarkan sikap yang dilakukan dalam melakukan perawatan. Yakni melakukan 

komunikasi secara baik dengan pasien dan keluarga pasien dengan presentasi sebanyak 46,3% . 

IV.1.4 Peran dan Tugas sebagai Konsultan 

Sebagai tindakan keperawatan yang tepat untuk diberikan kepada pasien. Peran ini 

dilakukan atas permintaan pasien terhadap informasi tentang tujuan pelayanan keperawatan yang 

diberikan. Tugas yang muncul dari perannya sebagai konsultan pada tabel 3.8 menggambarkan 

tentang tempat konsultasi untuk menemukan informasi . Yakni bertanya kepada para ahli dengan 

presentasi sebanyak 60%.  

IV.2 Karakteristik Kebutuhan Informasi 



Kebutuhan informasi muncul sebagai akibat dari situasi yang berhubungan dengan tugas 

spesifik yang dihubungkan dengan satu atau lebih peran kerja yang diperankan oleh professional. 

Sebuah kebutuhan dapat dibentuk oleh beberapa faktor diantaranya Demografi Individu, Konteks 

Kebutuhan Informasi, Frekuensi, Prediksi, Kepentingan, Kompleksitas. 

IV.2.1 Demografi Individu 

Demografi individu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang dalam 

kebutuhan informasi, dimana dapat dilihat dari jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir dari 

individu tersebut sehingga perlu dilihat lebih jauh lagi mengenai kondisi tiap-tiap individu. 

Responden dalam penelitian ini adalah perawat RSU Haji Surabaya. 

Pada tabel 3.9 menggambarkan jenis kelamin pada seorang responden. Dari tabel 3.9 

jenis kelamin yang didominasi oleh seorang responden yakni jenis kelamin perempuan dengan 

presentasi sebanyak 72,5%. Pada tabel 3.10 menggambarkan pendidikan terakhir yang digeluti 

oleh responden. Dari tabel 3.10 pendidikan terakhir didominasi oleh responden yakni pendidikan 

terakhir D3 dengan presentasi sebanyak 82,5%. Pada tabel 3.11 menggambarkan usia responden. 

Dari tabel 3.11 usia responden yang lebih dominasi yakni usia 30-45 tahun dengan presentasi 

sebanyak 50%.  

IV.2.2 Konteks 

Konteks adalah sebuah situasi yang memerlukan kebutuhan informasi yang spesifik 

sesuai dengan konteks atau hal yang diinginkan, baik dari internal maupun eksternal, yang mana 

dapat dijadikan sebuah alasan mengapa seseorang membutuhkan informasi dengan peran yang 

dimiliki di kehidupan sehari-hari. Konteks kebutuhan informasi dapat dilihat dari permasalahan 

yang dialami oleh responden. Pada tabel 3.12 menggambarkan intensitas yang pernah mengakses 

informasi dan mengatakan pernah mengakses informasi dengan presentasi sebanyak 93,8% dan. 

Pada tabel 3.13 menggambarkan jenis informasi yang paling muncul yakni informasi mengenai 

pengembangan informasi dunia keperawatan dengan presentasi sebanyak 57,5%. Pada tabel 3.14 

menggambarkan alasan utama yang membutuhkan informasi yakni untuk menunjang pekerjaan 

sebagai perawat dengan presentasi sebanyak 33,8%. Pada tabel 3.15 menggambarkan hambatan 

yang sering ditemui yakni tugas yang kerja yang beragam dengan presentasi sebanyak 53,8%. 

Sedangkan pada tabel  3.16 menggambarkan intensitas munculnya permasalahan yakni 4kali 

dengan presentasi sebanyak 31,3%.  

IV.2.3 Frekuensi 



Frekuensi merupakan kondisi dari kebutuhan informasi yang berulangulang atau 

munculnya kebutuhan informasi yang baru. Hal ini dapat diartikan sebagai frekuensi atau 

intensitas seseorang akan kebutuhan informasi.  

Pada model Leckie et.al yang ditulis David Brenick, dijelaskan bahwa seorang pengacara 

akan melakukan pengulangan kebutuhan informasi pada kasus yang sama sebelumnya, dan 

membutuhkan waktu pada pencarian dokumen tersebut. Hal ini dapat diartikan bahwa frekuensi 

akan mempengaruhi kebutuhan informasi. Pada tabel 3.17 menggambarkan sering mengalami 

permasalahan yang sama dengan presentasi sebanyak 76,3%. Pada tabel 3.18 menggambarkan 

permasalahan yang sering muncul yakni menghadapi perilaku pasien dengan presentasi sebanyak 

60%. Pada tabel 3.19 menggambarkan solusi permasalahan yang sering ditemui yakni solusi 

yang berdasarkan diskusi dengan rekan atau atasan dengan presentasi sebanyak 42,5%.  

IV.2.4 Prediksi 

Prediksi adalah kondisi dimana seseorang mengantisipasi kebutuhan informasi agar dapat 

diprediksi maupun datang secara tiba-tiba. Jadi kebutuhan informasi adalah hal yang dapat 

diprediksi maupun tidak sesuai dengan kondisi. Pada tabel 3.20 menggambarkan prediktabilitas 

permasalahan yang muncul yakni mengatakan tidak dengan presentasi sebanyak 33,8%. Pada 

tabel 3.22 menggambarkan penyelesaian permasalahan yang tidak dapat diprediksi yakni 

menyelesaikan berdasarkan prosedur yang ada dengan presentasi sebanyak 17,5%.  

Dengan cara mengatasi permasalahan yang tidak dapat diprediksi yakni menyelesaikan 

berdasarkan prosedur yang ada. Hal ini dapat disebabkan karena permasalahan tersebut tidak 

dapat diprediksi sebelumnya dan biasanya membutuhkan solusi yang tidak begitu lama. 

Sedangkan permasalahan yang dapat diprediksi sebelumnya, responden lebih memilih untuk 

mengantisipasi sebelum masalah timbul dengan menyiapkan berbagai literature yang dijelaskan 

pada tabel 3.21. 

IV.2.5 Kepentingan 

Kepentingan dapat diartikan bahwa kebutuhan informasi dapat dilihat dari tingkat 

kepentingan masalah. Yakni sejauh mana informasi dianggap kebutuhan mendesak dan 

memerlukan solusi secepatnya. Pada tabel 3.23 menggambarkan intensitas munculnya 

permasalahan yakni informasi yang bersifat mendesak dan diselesaikan dengan presentasi 

sebanyak 80%. Pada tabel 3.24 menggambarkan tingkat kepentingan dalam penyelesaian 



masalah yakni penyelesaiannya berdasarkan prosedur yang ditentukan dengan presentasi 

sebanyak 51,3%.  

IV.2.6 Kompleksitas 

Kompleksitas dapat didefinisikan bahwa kebutuhan informasi yang bervariasi dengan 

pertanyaan rumit yang memerlukan data dari informasi yang otentik. Tingkat kemudahan dan 

kerumitan suatu masalah yang akan membutuhkan informasi tertentu. Pada tabel 3.25 

menggambarkan tingkat kesulitan masalah yakni sulit dengan presentasi sebanyak 46,3%. Pada 

tabel 3.26 menggambarkan macam-macam permasalahan yakni masalah yang penyelesaian lama 

dengan presentasi sebanyak 46,3%.  

IV.3 Sumber-Sumber Informasi 

Sumber-sumber informasi didefiniskan bahwa aktivitas pada saat penelusuran informasi 

oleh profesi akan menggunakan sumber-sumber informasi dan kesadaran akan sumber informasi 

tersebut. Salah satu faktor yang lain yakni sumber-sumber informasi yang digunakan. 

Pada tabel 3.27 responden yang mengatakan pada lokasi bekerja tersedia akses informasi 

dengan presentasi sebanyak 66,3%.  

Sumber informasi personal merupakan sumber informasi yang berasal dari dalam diri 

seseorang profesi dengan meliputi pengetahuan pribadi dan pengalaman pribadi. Pada tabel 3.28 

menunjukkan hasil bahwa responden memilih sumber-sumber personal yang digunakan yakni 

riwayat hidup pribadi yang paling banyak digunakan dengan presentasi sebanyak 48,8%. 

Sumber informasi berdasarkan saluran informasi merupakan saluran internal dan sumber 

eksternal. Sumber internal dan sumber eksternal dapat dipengaruhi oleh informasi yang 

didapatkan dari dalam maupun luar organisasi. Pada tabel 3.29 menunjukkan hasil bahwa 

responden memilih sumber-sumber informasi berdasarkan saluran informasi yakni internet 

dengan presentasi sebanyak 68,8%.  

Sumber informasi berdasarkan bentuk informasi dibagi menjadi dua yakni formal dan 

informal. Sumber formal dapat berupa buku, jurnal dan sebagainya. Sedangkan sumber 

informasi dapat berupa diskusi dengan ilmiah, para ahli dan sebagainya. Pada tabel 3.30 

menunjukkan hasil bahwa responden lebih memilih diskusi dengan rekan kerja atau ahli dengan 

presentasi sebanyak 51,3%.  

Sumber informasi berdasarkan format informasi merupakan sumber informasi yang oral 

dan tertulis. Sumber informasi oral dapat diperoleh dari informasi-informasi yang diterima 



secara lisan. Sedangkan sumber informasi tertulis merupakan sumber secara tertulis yang 

dituangkan kedalam bentuk makalah atau elektronik. Pada tabel 3.31 menunjukkan hasil bahwa 

responden memilih ebook dalam menemukan informasi dengan presentasi sebanyak 63,8%. 

Dari sumber-sumber informasi yang digunakan oleh responden yang berdasarkan 

bentuk, format dan saluran, maka responden memberikan alasan dalam penggunaan sumber-

sumber tersebut. Pada tabel 3.32 menunjukkan hasil bahwa responden memilih informasi yang 

akurat dan relevan dengan presentasi sebanyak 47,5%.  

IV.4 Kesadaran akan Informasi  

Setiap profesi mempunyai pengetahuan baik secara langsung maupun tidak langsung 

mengenai berbagai sumber informasi dan pendapat terhadap proses penelusuran informasi. 

Kesadaran umum dari individu tentang sumber informasi dapat menentukan arah yang akan 

diambil dari penelusuran informasi yang dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel tertentu.  

IV.4.1 Kebiasaan dan Tingkat Keberhasilan Penggunaan Sumber Informasi  

Kebiasaan dan keberhasilan penggunaan informasi sebelumnya (Familiarity and Prior 

Success). Pada tabel 3.33 menggambarkan intensitas melakukan sumber informasi berulang-

ulang yakni mengatakan ya sebanyak 87,5%. Pada tabel 3.34 menggambarkan alasan 

penggunaan sumber informasi secara berulang-ulang yakni sumber informasi tersebut memiliki 

data yang akurat dengan presentasi sebanyak 37,5%. Pada tabel 3.35 menggambarkan tingkat 

kepuasan menggunakan informasi yakni cukup puas dengan presentasi sebanyak 82,5%. 

IV.4.2 Tingkat Kepercayaan pada Sumber Informasi 

Tingkat kepercayaan (Truthworthiness) dapat didefinisikan bahwa sumbersumber 

informasi dapat memberikan keakuratan informasi yang dibutuhkan. Berikut merupakan hasil 

dari penilaian sumber informasi dan beberapa variabel yang mengukur tingkat kepercayaan 

responden terhadap sumber informasi yang digunakan. Pada tabel 3.36 menggambarkan 

penilaian terhadap sumber informasi yang digunakan yakni informasi mempunyai relevan yang 

jelas dengan presentasi sebanyak 56,3%. Pada tabel 3.37 menggambarkan cara membuktikan 

kebenaran informasi yakni membandingkan isi informasi dengan isi informasi lainnya dengan 

presentasi sebanyak 45%. 

IV.4.3 Ketepatan Waktu  

Ketepatan Waktu meerupakan variabel yang mempengaruhi kesadaran akan sumber 

informasi yang mempunyai definisi sebagai ketersediaan informasi saat dibutuhkan. Berikut 



merupakan komponen yang digunakan untuk mengukurketepatan waktu pada sumber informasi 

yang digunakan oleh responden seperti estimasi waktu beserta ketersediaan sumber informasi 

pada saat digunakan. Pada tabel 3.38 menggambarkan ketersedian informasi pada saat 

dibutuhkan yakni ada saat dibutuhkan sebanyak 81,3%. Pada tabel 3.39 menggambarkan 

estimasi waktu penelusuran informasi yakni 1-2jam dengan presentasi sebanyak 53,8%.  

IV.4.4 Biaya 

Biaya yang dimaksudkan disini ialah biaya atau bentuk pengorbanan yang dikeluarkan 

pada saat penelusuran informasi. Berikut merupakan hasil yang didapatkan dalam mengukur 

komponen biaya atau cost pada saat penelusuran informasi. Pada tabel 3.40 menggambarkan 

biaya yang dikeluarkan yakni murah dengan presentasi sebanyak 85%. Pada tabel 3.41 

menggambarkan besar biaya yang dikeluarkan yakni gratis dengan presentasi sebanyak 58,8%.  

IV.4.5 Kemudahan Akses 

Kemudahan akses merupakan suatu kemudahan untuk mendapatkan informasi dimana 

sumber informasi tersebut mudah atau tidaknya untuk digunakan sebagai sumber informasi yang 

baik. Pada tabel 3.42 menggambarkan kemudahan dalam akses sumber informasi yakni mudah 

dengan presentasi sebanyak 86,3%. 

IV.5 Hasil dan Feedback 

Hasil dari penelusuran informasi akan menjadi poin terakhir dalam proses penemuan 

informasi professional. Hasil yang optimal adalah apabila tercapainya kebutuhan informasi yang 

dapat membantu terselesaikannya tugas dan peran kerja profesi. Ada kemungkinan dimana hasil 

yang didapatkan tidak sesuai dengan kebutuhan informasinya, sehingga diperlukan penelusuran 

lebih lanjut. Hal ini disebut dengan feedback. Dalam tahap ini akan terjadi perbedaan sumber 

informasi yang digunakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penelusuran informasi. Pada 

tabel 3.43 menggambarkan tingkat keberhasilan penelusuran informasi yakni berhasil dengan 

presentasi sebanyak 95%. Pada tabel 3.44 menggambarkan hasil penelusuran informasi yakni ya 

dengan presentasi sebanyak 91,3%. Pada tabel 3.45 menggambarkan informasi yang telah 

memenuhi kebutuhan yakni ya dengan presentasi sebanyak 98,8%.  

Sedangkan pada tabel 3.46 menunjukkan kegiatan feedback karena mendapatkan 

informasi yang tidak sesuai, dengan cara mengolah informasi yang didapatkan dengan presentasi 

sebanyak 45%. Responden juga akan melakukan proses feedback, akibat ketidaksesuaian dengan 

informasi yang didapatkan yakni mengulangi proses penemuan dengan sumber berbeda dengan 



presentasi sebanyak 82,5%. Kegiatan feedback ini diharapkan responden sebagai tolok ukur 

kemampuan mereka dalam menelusur informasi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhannya.   

PENUTUP 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan model perilaku 

penemuan informasi pada profesi yang mempunyai objek perawat di RSU Haji Surabaya dengan 

menggunakan Model perilaku penemuan informasi pada professional dari Leckie et.al. Penelitian 

yang telah dilakukan oleh peneliti menghasilkan kesimpulan yang mengacu pada rumusan 

masalah yang diajukan, yakni sebagai berikut :  

1. Peran yang dijalankan oleh professional perawat mempunyai urutan prioritas yang 

pertama ialah Asuhan Keperawatan berdasarkan keadaan kebutuhan dasar pasien sebanyak 

37,5%, asuhan keperawatan berdasarkan bentuk perilaku yang diberikan sebanyak 47,5%, peran 

koordinator berdasarkan tujuan memberikan pengarahan sebanyak 37,5%, peran koordinator 

berdasarkan langkah-langkah dalam memeberikan pengarahan sebanyak 47,5%, peran 

koordinator berdasarkan strategi dalam meningkatkan mutu sebanyak 53,8%, peran koordinator 

berdasarkan cara meningkatkan mutu pelayanan sebanyak 36,3%, sedangkan peran pendidik 

berdasarkan sikap sebanyak 46,3%, dan peran konsultasi berdasarkan tempat konsultasi untuk 

menemukan informasi sebanyak 60%.  

Sedangkan tugas yang dijalankan oleh profesional perawat mempunyai urutan prioritas 

yang pertama : Tugas sebagai asuhan keperawatan yakni mengambil tindakan dan memberikan 

rasa nyaman saat menangani pasien. Tugas sebagai koordinator yakni meningkatkan kualitas 

sumber daya, sumber daya dimanfaatkan secara efesien, melakukan komunikasi secara efektif, 

menjamin continucitas perencanaan. tugas sebagai pendidik yakni melakukan komunikasi secara 

baik dengan pasien dan keluarga pasien. Tugas sebagai konsultan ialah bertanya kepada yang 

ahli.  

2. Pernyataan yang telah dijabarkan diatas, mempunyai kesimpulan bahwa peran sebagai 

konsultan ialah yang paling menonjol pada profesi perawat. Meskipun demikian, peran-peran 

yang lain bukan dimaksudkan tidak mempunyai arti penting bahkan peran tersebut dapat saling 

berhubungan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain.  

3. Karakteristik kebutuhan informasi perawat dipengaruhi oleh demografi individu dengan 

responden berumur 30-45 sebanyak 50%, jenjang pendidikan D3 sebanyak 82,5% dan jenis 

kelamin responden perempuan sebanyak 72,5%.  Konteks kebutuhan informasi yang dibutuhkan 



responden ialah mengenai kegiatan belajar mengajar siswa inklusi sebanyak 42,4%. Sedangkan 

frekuensi permasalahan yang sering muncul yakni terkait menghadapi perilaku pasien sebesar 

60%. Sebagian besar responden menyatakan bahwa permasalahan yang sering muncul dapat 

diprediksi sebesar 37,5%, dan permasalahan yang sering muncul tidak dapat diprediksi sebesar 

60%. kemudian pada tingkat kepentingan bahwa permasalahan yang sering muncul sangat 

mendesak untuk segera diselesaikan sebesar 80%, sedangkan pada tingkat kompleksitas masalah 

bahwa responden seringkali mempunyai kompleksitas masalah yang dianggap sulit sebesar 

46,3%.  

4. Sumber-sumber informasi yang sering digunakan oleh perawat sebagai profesi untuk 

memenuhi kebutuhan informasinya yakni, sumber informasi berdasarkan bentuk informasi 

adalah diskusi dengan rekan kerja atau para ahli sebanyak 51,3%, kemudian sumber informasi 

berdasarkan saluran informasi yakni internet sebesar 68,8% dengan alasan mudah diakses, 

sedangkan sumber informasi berdasarkan format informasi yakni e-book sebanyak 63,8%, dan 

sumber informasi personal ialah riwayat hidup pribadi sebanyak 48,8%.  

5. Kesadaran pada sumber informasi yang dilakukan oleh profesi perawat didasarkan pada 

kebiasaan dan tingkat keberhasilan menggunakan sumber informasi bahwa responden 

menggunakan sumber informasi secara berulang sebesar 87,5%, tingkat kepercayaan responden 

terhadap sumber informasi yakni sumber informasi dinilai mempunyai sumber yang jelas dan 

relevan sebesar 56,3%, sedangkan ketepatan waktu yang digunakan responden untuk 

penelusuran informasi ialah 1-2 jam sebesar 53,8%, yang mana ketersediaan sumber informasi 

yakni ada saat dibutuhkan sebanyak 81,8%. Pada faktor biaya (cost) sebagian besar responden 

sebanyak 58,8%% memperlihatkan bahwa tidak keberatan dengan biaya yang dikeluarkan pada 

saat penelusuran informasi, dan komponen kemudahan akses, responden menyatakan bahwa 

sumber informasi mudah digunakan sebesar 86,3%.  

6. Hasil yang didapatkan perawat pada kegiatan penelusuran informasi ialah menunjukkan 

tingkat keberhasilan 95%. 

7. Perawat juga melaksanakan proses feedback apabila informasi yang didapatkannya dalam 

proses penelusuran informasi dianggap tidak memenuhi kebutuhannya. Dalam kegiatan feedback 

sejarawan akan mengulangi proses penemuan informasi dengan menggunakan sumber informasi 

yang berbeda. Profesi perawat akan melakukan kegiatan feedback, dengan melakukan konsultasi 



dengan rekan kerja sebesar 48,5%. Responden juga  mengulangi proses penemuan informasi 

menggunakan sumber informasi yang berbeda sebesar 80,3%. 
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