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ABSTRAK 

 

Penemuan informasi pada dasarnya merupakan bagian dari perilaku informasi. 

Penemuan informasi didasari adanya kebutuhan informasi, karena ketika individu 

membutuhkan informasi, individu tersebut akan melakukan penemuan informasi untuh 

memenuhi kebutuhan informasinya. Penemuan informasi merupakan proses dari 

individu untuk menemukan informasi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pola perilaku penemuan 

informasi ilmiah pada siswa SMA di Surabaya. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif dengan cara menjabarkan data – data yang 

diperoleh dari hasil perhitungan jawaban – jawaban responden. Sampel pada penelitian 

ini diambil dengan cara teknik pengambilan sampel probability sampling dengan 

menggunakan tipe cluster random sampling.yaitu siswa SMA Negeri dan Swasta di 

Surabaya sebanyak 100 siswa yang terbagi dalam 10 sekolah. 

Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa kebanyakan siswa SMA di 

Surabaya memilih kebutuhan informasi berupa memperluas wawasan, hambatan 

personal berupa kurang menjelajahi informasi dan malu, hambatan sosial berupa 

informasi sulit diakses, hambatan lingkungan berupa ada jadwal les diluar sekolah dan 

lingkungan keluarga. Kemudian pada perilaku informasi tersebut diantaranya yaitu 

starting berupa internet dan buku pelajaran, chaining berupa buku pelajaran, browsing 

berupa internet dan jurnal, differentiating berupa mempertimbangkan sumber informasi, 

buku pelajaran, majalah ilmiah, monitoring berupa internet dan majalah ilmiah, 

extracting berupa bertanya pada guru dan buku pelajaran, verifying berupa bertanya 

pada guru, dan juga ending berupa menyimpan pada media elektronik.  

Kata Kunci : Kebutuhan Informasi, Informasi Ilmiah, Perilaku Penemuan Informasi 
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ABSTRACT 

Information seeking is basictly a part of the behavioral information. The 

information seeking is contituded on the need of information, because when the 

individual needs information, the individual will do the real information seeking to 

fulfill needed of it. Information seeking is process of individual to find information. 

This research purpose to know the description of scientific information seeking 

behavior in high school students in Surabaya. Methods used in this research is 

quantitative descriptive, by describing the datas that got from questionars. The sample 

of this research is taken by taking probably sample technique. It uses random cluster 

sampling. Those are state senior high school and private senior high school in Surabaya 

for about students that devided to 10 schools. 

Result of this research is to showing that most students of high school in 

Surabaya  choose the information needs in the form of broadening, personal barriers in 

the form of less explore information and shame, social barrier in the form of 

information difficult accessible, the environment barriers there are schedules outside the 

school and family environment. Then the information behavior of them starting form 

the internet and textbooks, chaining in the form of textbooks, browsing in the form of 

internet and journal, differentiating form consider the source of information, textbooks, 

scientific magazines, monitoring in the form of the internet and scientific magazines, 

extracting the form asking teachers and textbooks, verifying the form ask the teacher, 

and also the ending be storing on electronic media. 

Keyword : Information Need, Information seeking behavior, Scientific 

information 
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1.1 PENDAHULUAN 

Informasi ilmiah merupakan sesuatu 

kebutuhan dasar bagi siswa untuk 

menunjang kegiatan pembelajaran, sebab 

pada kegiatan sehari-hari siswa berada di 

lingkungan akademik, dimana siswa akan 

membutuhkan informasi ilmiah untuk 

menyelesaikan kewajibannya sebagai siswa 

di sekolah, seperti mengerjakan tugas, 

menulis artikel ilmiah, serta sebagai bahan-

bahan untuk belajar  dalam mengerjakan 

ujian. Adanya kebutuhan tersebut siswa 

akan melakukan penemuan informasi 

ilmiah dengan didorong berbagai fasilitas 

yang memadai dan sudah tersedia seperti 

perpustakaan, toko buku, dan layanan free 

wifi, dimana siswa dapat mengakses 

informasi ilmiah melalui smartphone atau 

laptop yang tersambung oleh jaringan wifi 

atau internet.  Hal tersebut dapat 

mendukung siswa dalam proses melakukan 

penemuan informasi ilmiah. Sehingga 

penggunaan internet ini lebih banyak 

digunakan siswa dalam proses penemuan 

informasi daripada menggunakan media 

cetak. Siswa lebih banyak menggunakan 

informasi berbasis internet daripada 

informasi dalam bentuk kertas (Pieper dan 

Mentzer, 2013). Hal ini didukung dengan 

data dari penelitiannya dengan 12 sampel 

yang diteliti, 10% responden menggunakan 

kertas dan 29% responden menggunakan 

informasi berbasis internet. Perkembangan 

informasi ilmiah tidak bisa dihentikan, 

karena informasi ilmiah dapat menyebar 

dengan cepat dan beraneka ragam. 

Perkembangan  informasi ilmiah 

tersebut juga ditunjang adanya teknologi 

yang semakin canggih. Dengan adanya 

teknologi tersebut informasi ilmiah akan 

menyebar dengan cepat, tanpa memerlukan 

waktu yang lama, karena aksesnya yang 

sangat mudah membuat informasi ilmiah 

tersebut akan lebih cepat berkembang. 

Teknologi juga akan merubah sumber 

media informasi ilmiah, adanya perubahan 

tersebut juga berdampak pada pola perilaku 

penemuan informasi ilmiah pada siswa. 

Perubahan pada karakteristik perilaku 

penemuan informasi kaum muda pada saat 

ini seiring adanya perubahan sumber media 

informasi (Agni, 2016). Agni juga 

menjelaskan adanya peran internet pada 

perubahan ini, karena internet sudah 

menjadi bagian dari kehidupan kaum muda 

pada saat ini. Dari penelitian tersebut bisa 

digambarkan bahwa adanya fasilitas yang 

berbasis teknologi akan mempengaruhi 

pada perubahan media informasi yang 

digunakan siswa untuk melakukan 

penemuan informasi ilmiah dari teknologi 

tersebut. Sehingga pola perilaku penemuan 

informasi ilmiah pada siswa akan berubah 

dengan lebih memanfaatkan seperti media 

internet untuk penemuan informasinya 

karena internet sudah menjadi bagian dari 

kehidupannya. Sehingga penemuan 

informasi ilmiah yang dapat dilakukan 

siswa bisa menggunakan media elektronik 

seperti smartphone dan laptop dengan 

mengakses internet sebagai wadah dalam 

melakukan penemuan informasi ilmiah 

secara online. Namun untuk akses 

informasi ilmiah secara online, siswa perlu 

menemukan informasi ilmiah yang benar-

benar akurat dan relevan. Karena di internet 

informasi ilmiah lebih menyebar dengan 

cepat dan beraneka ragam dengan banyak 

sumber yang masih dipertanyakan 

legalitasnya. Sehingga siswa perlu 

menemukan informasi ilmiah yang berasal 

dari sumber yang dipercaya. 

Dalam melakukan rutinitas 

kegiatannya, siswa diperlukan adanya 

wawasan dan pengetahuan yang lebih, agar 

siswa tersebut dapat menyelesaikan 

tugasnya sebagai siswa dengan baik. 

Dengan perkembangan informasi ilmiah ini, 

siswa akan mengalami problematika 

dimana siswa tidak harus berpedoman pada 

bahan ajar yang sudah diajarkan oleh guru, 

namun siswa diharapkan dapat 

mengembangkan wawasan dan 

pengetahuannya dengan mengakses 

informasi-informasi ilmiah dengan 

memanfaatkan berbagai media yang ada. 

Karena media pada sekarang ini sudah 

banyak menawarkan berbagai informasi 

ilmiah yang beraneka ragam dengan sarana 

media online maupun media cetak. 

Informasi-informasi ilmiah yang bisa 

diakses yaitu seperti jurnal penelitian, karya 

tulis ilmiah, buku pelajaran. Hal tersebut 

juga berlaku pada siswa yang berada di kota 
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besar, seperti halnya di kota Surabaya. 

Surabaya merupakan kota metropolitan 

yang perkembangan kotanya berkembang 

dengan pesat. Dengan berkembangnya kota, 

informasi ilmiah akan lebih cepat menyebar 

karena masuknya informasi ilmiah sendiri 

sangat mudah dan antar-masyarakat pun 

juga tidak ada batasan-batasannya. Selain 

itu persaingan di kota besar juga semakin 

ketat. Sehingga siswa pada kota besar 

diharapkan dapat mempunyai wawasan dan 

pengetahuan yang lebih luas, karena 

ditunjang oleh informasi-informasi ilmiah 

yang lebih banyak dan beraneka ragam 

sehingga dapat menunjang semua 

kebutuhan informasinya. Karena pada 

dasarnya kebutuhannya sebagai siswa 

masih cukup tinggi, seperti menyelesaikan 

tugas, ujian, mengikuti perlombaan, dll. 

Siswa SMA di Surabaya membutuhkan 

informasi unuk kebutuhan informasinya 

sangat tinggi (Dessy Harisanty, 2008). Hal 

tersebut dibutikan dengan data kebutuhan 

informasi siswa SMA paling tinggi yaitu 

penyelesaian tugas sekolah dengan nilai 

rata-rata 4,40, nilai ini tergolong sangat 

tinggi, kemudian penelitian 3,78, 

penyusunan artikel ilmiah/makalah dan 

pemberian pemahaman/ide baru tentang 

materi sekolah yang masing-masing 

memiliki nilai rata-rata yang sama yaitu 

3,69. 

Adanya informasi ilmiah yang beraneka 

ragam ini, siswa dapat menyelesaikan 

masalah pada akademiknya seperti dalam 

memahami pelajaran dan mengerjakan 

tugas yang diberikan guru. Sehingga siswa 

akan mudah dalam mewujudkan tujuannya 

sebagai siswa. Karena dalam langkah 

mewujudkan tujuan tersebut, siswa 

memerlukan banyak informasi dalam 

memecahkan masalah pada akademik dan 

hambatannya untuk mewujudkan tujuan 

tersebut. Informasi yang didapatkan siswa 

tidak hanya dari penjelasan guru disekolah, 

namun siswa dalam melakukan penemuan 

informasi ilmiah didalam maupun diluar 

sekolah dengan memanfaatkan media-

media yang sudah tersedia.  

Fokus dari penelitian ini yaitu Perilaku 

Penemuan Informasi Ilmiah pada Siswa 

SMA di Surabaya, sebagaimana dengan 

perkembangan informasi yang sangat pesat 

dan semakin beraneka ragam. Apakah 

siswa hanya berpedoman pada buku dan 

penjelasan dari guru, dan bagaimana juga 

hambatan-hambatan siswa selama 

melakukan penemuan informasi ilmiah. 

1.2 TINJAUAN PUSTAKA 

1.2.1  Perilaku Penemuan Informasi 

Penemuan informasi pada dasarnya 

merupakan bagian dari perilaku 

informasi. Penemuan informasi didasari 

adanya kebutuhan informasi, karena 

ketika individu membutuhkan informasi, 

individu tersebut akan melakukan 

penemuan informasi untuh memenuhi 

kebutuhan informasinya. Wilson (2003) 

menjelaskan perilaku penemuan 

informasi merupakan upaya menemukan 

informasi dengan tujuan tertentu sebagai 

akibat dari adanya untuk memenuhi 

tujuan tersebut. Dasar  kebutuhan 

informasi dapat didifinisikan sebagai 

fisiologis, kognitif, dan afektif. Konteks 

dari kebutuhan infomasi ini dari diri 

sendiri, atau adanya tuntutan dari peran 

kerja atau dari lingkungan kehidupan, 

dimana kehidupan dan pekerjaan itu 

berlangsung. Kemudian hambatan yang 

menghalangi proses penemuan informasi 

akan muncul pada konteks tersebut. 

1.2.1.1 Kebutuhan Informasi 

1. Kebutuhan Personal 

Ketika seseorang 

melakukan kegiatan penemuan 

informasi, hal ini didorong oleh 

keinginan untuk memenuhi 

kebutuhan masing-masing individu 

dalam berkehidupan sehari-hari, 

termasuk adanya kebutuhan untuk 

memenuhi informasi sebagai proses 

pengambilan keputusan dalam 

kehidupan sehari-hari termasuk 

memenuhi kebutuhan siswa dimana 

dia membutuhkan infomasi ilmiah 

utnuk memenuhi kebutuhannya 

sebagai siswa untuk menunjang 

kegiatan akademik. Menurut 

Eysenck et al. (dalam 



5 

 

Wilson:1999), secara psikologi 

konteks kebutuhan seseorang 

dibagi menjadi tiga yaitu sebagai 

berikut: 

a. Kebutuhan fisiologis 

Kebutuhan fisiologis 

adalah kebutuhan yang paling 

utama yang akan dipenuhi 

seseorang pertama kali. Saleh 

(2003) mengungkapkan bahwa 

kebutuhan fisiologis adalah 

kebutuhan yang paling utama tapi 

merupakan tingkat kebutuhan yang 

bobotnya paling rendah karena 

orang akan menekan kebutuhan 

kebutuhan yang lain sampai 

kebutuhan fisiologis terpenuhi. 

b. Kebutuhan akan Rasa Nyaman/ 

Afektif 

Ketika sesorang sudah 

memenuhi kebutuhan 

fisiologisnya,pada tahap berikutnya 

dia akan berusaha memenuhi 

kebutuhan akan rasa nyaman. 

c. Kebutuhan Kognitif  

Kebutuhan ini paling akhir 

dipenuhi ketika sebelumnya 

seseorang akan memenuhi 

informasi yang pertama kali harus 

mereka penuhi. 

 

2. Kebutuhan Informasi Peran 

Sosial 

Kebutuhan ini merupakan 

kebutuhan yang tingkatnya jauh 

lebih luas ruang lingkupnya 

daripada kebutuhan personal. 

Kebutuhan ini biasanya muncul 

ketika seseorang masuk ke dalam 

sebuah lingkungan dan memiliki 

peran dalam lingkungan tersebut. 

Pada gambar Wilson peran 

sosialkebutuhannya terbagi menjadi 

2, yaitu : 

1. Peran Kerja 

2. Tingkat Kinerja 

Bahkan menurut Prabha 

(2007), setiap individu cenderung 

melakukan kegiatan pencarian 

informasi berdasarkan konteks 

sosial dalam system sosial yang ada 

disekitar individu tersebut. 

 

3. Kebutuhan Informasi 

Lingkungan 

Kebutuhan ini merupakan 

kebutuhan yang paling akhir yang 

akan dipenuhi oleh seseorang. 

Kebutuhan ini timbul karena peran 

yang harus diwujudkan oleh 

seorang individu dalam 

lingkungannya. Kebutuhan 

informasi Lingkungan yang 

dibutuhkan seseorang untuk untuk 

menunjang perannya menurut 

Wilson ada 4, yaitu : 

1. Lingkungan Kerja 

2. Lingkungan Sosial-budaya 

3. Lingkungan Ekonomi-politik 

4. Lingkungan Fisik 

 

1.2.1.2 Hambatan dalam 

Penemuan Informasi 

Dalam melakukan 

penemuan informasi, individu akan 

mengalami hambatan untuk 

menemukan informasi tersebut, 

karena hambatan tersebut 

merupakan suatu bagian dari 

individu dalam melakukan 

penemuan informasi yang 

dibutuhkan. Wilson menjelaskan 

terjadinya hambatan ketika 

seseorang membutuhkan informasi 

dan selama proses penemuan 

informasi tersebut mengajukan 

unsur hambatan dalam model 

perilaku informasi. Tetapi Wilson 

membagi menjadi 3 variabel 

menjadi berikut ini : 

1. Hambatan Personal 

Hambatan personal ini 

meliputi hambatan kognisi dan 

psikologis. Hambatan-hambatan 

yaitu : 

a. Disonansi Kognitif 

Hambatan ini cenderung pada 

motivasi individu dalam 

berperilaku. Adanya konflik dalam 

kognisi individu sehingga membuat 

individu merasa tidaknyaman, 

akibatnya mereka akan berupaya 

memecahkan konflik tersebut 

dengan satu atau beberapa jalan 

penyelesaian. 
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b. Psikologi 

Hambatan ini berkaitan dengan 

kondisi emosional dan mental 

seseorang ketika menemukan 

informasi, faktor emosional juga 

terkait dengan suasana hati (mood) 

ketika menemukan informasi 

(Wilson:1997). 

 

2. Hambatan Sosial/Interpersonal 

Hambatan ini muncul karena 

faktor diluar dirinya sendiri. 

Menurut Wilson hambatan dan 

permasalahan yang muncul pada 

interpersonal adalah ketika sumber 

informasi adalah seorang individu. 

Yang menjadi hambatan adalah 

bagaimana perilaku, dan 

kemampuan dari orang yang akan 

menjadi sumber informasi apakah 

menyenangkan atau tidak, bisa 

memenuhi kebutuhan informasi 

pengguna atau tidak, seperti kata 

Boogers et al (dalam Wilson:1997). 

 

3. Hambatan Lingkungan dan 

sekitarnya 

Hambatan selanjutnya yaitu 

hambatan lingkungan dan 

sekitarnya. Hambatan in 

disebabkan adanya permasalahan 

yang ada disekitar lingkungan 

individu tersebut. Waktu juga 

menajdi salah satu penghalang 

ditemukannya informasi. Menurut 

Cameron et al, (dalam 

Wilson:1997) terbatasnya waktu 

untuk melakukan pertukaran 

informasi menjadi hambatan dan 

penghalang dalam penemuan 

informasi. 

 

 

 

 

1.2.1.3  Perilaku Penemuan 

Informasi  

Penemuan informasi 

merupakan proses dari individu 

untuk menemukan informasi. 

Wilson menggabungkan teorinya 

dengan Ellis, bahwa dalam 

melakukan penemuan informasi 

seseorang akan memiliki pola-pola 

atau tahapan-tahapannya (Wilson, 

1999). Pola perilaku informasi 

tersebut diantaranya yaitu starting, 

chaining, browsing, differentiating 

monitoring, extracting, verifying, 

dan juga ending. Starting 

merupakan proses individu 

memulai untuk melakukan 

penemuan informasi, seperti 

bertanya pada teman atau guru 

yang mempunyai banyak referensi 

informasi yang dibutuhkan. 

Selanjutnya chaining yaitu proses 

dimana individu mengikuti 

serangkaian catatan kaki dan 

referensi antara bahan informasi 

yang saling berhubungan satu sama 

lain dari kutipan indeks. Proses 

browsing merupakan cara dari 

individu dalam melakukan 

penelusuran informasi tersebut 

secara semi diarahkan dan semi 

terstruktur. Kemudian proses 

differentiating, yaitu proses 

individu dalam memilah-milah 

informasi dari beberapa sumber 

yang ada dengan menggunakan 

perbedaan yang diketahui dalam 

sumber-sumber informasi untuk 

menyaring berbagai informasi. 

Proses berikutnya yaitu monitoring, 

monitoring merupakan proses 

individu sebagai pengguna 

informasi melakukan pengamatan 

terhadap informasi yang diperoleh 

dan mengikuti pekembangan 

informasi yang ter-update dan 

memiliki kesadaran terhadap 

pencarian saat ini. Selanjutnya 

proses extracting, dimana individu 

diminta untuk melakukan 

identifikasi terhadap informasi 

secara selektif atas informasi yang 

didapatkan pada sumber-sumber 

informasi tersebut. Kemudian 

proses verifying, pada proses ini 

dimaksudkan individu untuk 

menilai keakuratan informasi yang 

diperoleh. Proses terakhir yaitu 

ending, proses ini merupakan 

proses terakhir dari proses-proses 
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sebelumnya, pada proses ini 

individu mendapatkan informasi 

yang tepat, kemudian 

memanfaatkan dan menyimpan 

informasi tersebut untuk menjadi 

bahan referensi sebagai bahan 

untuk memenuhi kebutuhan 

informasinya. 

 

1.3 METODE PENELITIAN 

1.3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif 

dengan tipe deskriptif. Pendekatan 

dengan tipe deskriptif dipilih untuk 

memberi gambaran dari pola perilaku 

penemuan informasi ilmiah pada siswa 

SMA untuk memenuhi kebutuhan 

informasi. Tujuan dari penelitian 

deskriptif yaitu untuk membuat deskripsi, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, 

fakual dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat serta hubungan antarfenomena 

yang diselidiki (Nazir: 1988). Penelitian 

ini fokus pada pola perilaku penemuan 

informasi yang dilakukan siswa SMA di 

Surabaya dalam memenuhi kebutuhan di 

bidang akademiknya. 

1.3.2 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan yaitu dengan mengunakan 

probability sampling dengan 

menggunakan tipe cluster random 

sampling. Probability sampling 

merupakan teknik pengambilan sampel 

yang memberikan peluang yang sama 

bagi setiap unsur (anggota) populasi 

untuk dipilih menjadi anggota sampel 

(Sugiyono: 2011). Tipe cluster random 

sampling dipilih karena Surabaya 

merupakan daerah yang luas, sehingga 

sampel pada penelitian ini perlu 

dikelompokkan sesuai area-area yang 

sudah dipilih. Teknik ini digunakan untuk 

menentukan sampel bila yang akan 

diteliti atau sumber data sangat luat, 

missal penduduk dari suatu negara, 

propinsi, atau kabupaten (Sugiyono: 

2011). 

1.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data 

dengan 2 cara, yaitu data primer dan data 

sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data 

yang diambil dari hasil penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti. Data 

primer yang diambil yaitu : 

a. Interview (Wawancara) 

Wawancara digunakan yaitu 

wawancara terstruktur, dengan 

menyiapkan instrumen 

pertanyaan, yaitu dengan 

memberikan pertanyaan yang 

sama kepada setiap responden. 

Wawancara digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data 

apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan 

untuk menemukan untuk 

menemukan permasalahan 

yang harus diteliti, dan juga 

apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih 

mendalam dan jumlah 

respondennya sedikit atau kecil 

(Sugiyono: 2011). 

 

b. Kuesioner atau Angket 

Kuesioner dipilih untuk 

menarik data secara akurat 

terkait kondisi di lapangan, 

yaitu responden dapat 

memberikan jawaban yang 

lebih obyektif sesuai dengan 

kondisi dilapangan, sehingga 

teknik pengumpulan data dari 

kuesioner lebih efektif 

digunakan, karena data yang 

diperoleh lebih obyektif. 

Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya (Sugiyono: 2011). 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data 

pendukung yang digunakan untuk 

membantu selama proses 

penelitian, yaitu digunakan sebagai 

bahan referensi peneliti untuk 

membuat penelitian dengan baik. 

Data sekunder yang digunakan 

yaitu buku, skripsi, jurnal, atau 

artikel penelitian terkait dengan 

topik yang diteliti oleh peneliti. 

 

1.4 HASIL ANALISIS DATA 

Sesuai dengan data yang sudah 

disajikan dan digambarkan pada bab III 

sebelumnya, pada bab ini penulis akan 

menganalisis data berdasarkan teori 

maupun penelitian sebelumnya yang bisa 

membantu penulis untuk menjawab 

rumusan masalah, yaitu mengenai perilaku 

penemuan informasi ilmiah pada siswa 

SMA di Surabaya. Sehingga penulis akan 

melanjutkan untuk menganalisis temuan 

data pada bab III. 

Teori yang digunakan pada penelitian 

ini yaitu teori perilaku penemuan informasi 

yang dikemukakan oleh Wilson yang 

menggbungkan teorinya Ellis. Wilson 

menjelaskan bahwa dalam melakukan 

penemuan informasi seseorang akan 

memiliki pola-pola atau tahapan-

tahapannya. Pola perilaku informasi 

tersebut diantaranya yaitu starting, 

chaining, browsing, differentiating 

monitoring, extracting, verifying, dan juga 

ending. Serta mengacu pada hambatan-

hambatan apa saja yang telah dialami 

seseorang dalam melakukan penemuan 

informasi.  

1.4.1 Kebutuhan Informasi 

Berdasarkan temuan data pada 

bab III menunjukkan bahwa 

kebanyakan siswa SMA Negeri dan 

Swasta  di Surabaya dalam melakukan 

penemuan informasi ilmiah didasari 

adanya kebutuhan akan informasi yaitu 

untuk memperluas wawasan dengan 

presentase 64%, dengan kebutuhan 

tersebut bisa dibilang kebutuhan 

informasi siswa untuk memperluas 

wawasan terbilang cukup tinggi. 

 

1.4.2 Hambatan dalam Penemuan 

Informasi 

Dalam melakukan penemuan 

informasi, individu akan mengalami 

hambatan untuk menemukan informasi 

tersebut, karena hambatan tersebut 

merupakan suatu bagian dari individu 

dalam melakukan penemuan informasi 

yang dibutuhkan. Wilson menjelaskan 

terjadinya hambatan ketika seseorang 

membutuhkan informasi dan selama 

proses penemuan informasi tersebut 

mengajukan unsur hambatan dalam 

model perilaku informasi. Tetapi 

Wilson membagi menjadi 3 variabel 

yaitu hambatan personal, hambatan 

sosial/interpersonal, hambatan 

lingkungan dan sekitar. 

 

1.4.2.1 Hambatan Personal 

Berdasarkan temuan data 

pada bab III, diketahui bahwa ada 

disonansi kognitif responden 

sehingga menyebabkan kesulitan 

yang mereka alami selama 

penemuan informasi ilmiah. 

Kebanyakan responden memilih 

jawaban kurang menjelajahi 

informasi. jawaban tersebut paling 

banyak dipilih responden dengan 

presentase 53%. Kemudian pada 

keadaan psikologis responden yang 

menghambat proses penemuan 

informasinya, kebanyakan 

responden menjawab bahwa 

responden malu dengan presentase 

43%. 

Pada teori yang 

dikemukakan Wilson, pada teori ini 

Wilson menjelaskan bagaimana 

seseorang dalam memenuhi 

kebutuhan informasinya dengan 

cara menemukan informasi yang 

sesuai dengan kebutuhannya. 

Namun pada saat akan memenuhi 

kebutuhannya, responden memiliki 

hambatan berupa disonansi kognitif 

dan psikologis. Jadi responden 

memilih paling banyak untuk 

kesulitannya dalam menemukan 

informasi yaitu kurang menjelajahi 

informasi yang diakibatkan dari 

kurangnya motivasi dalam dirinya, 
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dan malu sebagai alasan keadaan 

psikologis yang membuat 

responden kesulitan dalam 

menemukan infomasi ilmiah. 

Sehingga dalam keseluruhan 

hambatan personal yang 

mempengaruhi yaitu kurang 

menjelajahi informasi. 

 

1.4.2.2 Hambatan 

Sosial/Interpersonal 

Pada hambatan sosial atau 

interpersonal, jawaban terbanyak 

dari responden untuk karakteristik 

sumber informasi yang dialami 

responden yang menyebabkan 

responden kesulitan dalam 

penemuan informasi yaitu 

informasi sulit diakses, dengan 

presentase 41%. Keterbatasan 

sumber informasi ini diakibatkan 

adanya responden yang kurang 

berkomunikasi, seperti yang 

dijelaskan Wilson dalam teorinya 

yaitu hambatan dan permasalahan 

yang muncul pada interpersonal 

adalah ketika sumber informasi 

adalah seorang individu. Yang 

menjadi hambatan adalah 

bagaimana perilaku, dan 

kemampuan dari orang yang akan 

menjadi sumber informasi apakah 

menyenangkan atau tidak, bisa 

memenuhi kebutuhan informasi 

pengguna atau tidak, seperti kata 

Boogers et al (dalam Wilson:1997). 

1.4.2.3 Hambatan Lingkungan 

Hambatan ini disebabkan 

adanya keterbatasan waktu, 

lingkungan sosial. Pada temuan 

data bab III dapat diketahui bahwa 

keterbatasan waktu yang dialami 

responden selama penemuan 

informasi, 44 responden memilih 

jawaban ada jadwal les diluar 

sekolah. Selanjutnya keadaan 

lingkungan yang mempengaruhi 

responden paling banyak yaitu pada 

lingkungan keluarga dengan 

presentase sebesar 35%. 

Keterbatasan waktu menjadi salah 

satu faktor yang menghambat siswa 

dalam menemukan informasi. Hal 

tersebut seperti yang dijelaskan 

oleh Cameron et al, (dalam 

Wilson:1997) terbatasnya waktu 

untuk melakukan pertukaran 

informasi menjadi hambatan dan 

penghalang dalam penemuan 

informasi. 

 

1.4.3 Perilaku Penemuan Informasi 

Ilmiah 

Perilaku penemuan informasi 

merupakan kegiatan yang dilakukan 

individu karena adanya kebutuhan 

informasi pada individu tersebut. 

Penemuan informasi dilakukan individu 

guna memenuhi informasi yang 

dibutuhan untuk memenuhi kebutuhan 

informasinya baik pribadi maupun 

perannya di lingkungannya dan 

memperbanyak wawasan atau 

pengetahuannya. Pola perilaku 

informasi tersebut diantaranya yaitu 

starting, chaining, browsing, 

differentiating monitoring, extracting, 

verifying, dan juga ending. Starting 

merupakan proses individu memulai 

untuk melakukan penemuan informasi, 

seperti bertanya pada teman atau guru 

yang mempunyai banyak referensi 

informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya 

chaining yaitu proses dimana individu 

mengikuti serangkaian catatan kaki dan 

referensi antara bahan informasi yang 

saling berhubungan satu sama lain dari 

kutipan indeks. Proses browsing 

merupakan cara dari individu dalam 

melakukan penelusuran informasi 

tersebut secara semi diarahkan dan 

semi terstruktur. Kemudian proses 

differentiating, yaitu proses individu 

dalam memilah-milah informasi dari 

beberapa sumber yang ada dengan 

menggunakan perbedaan yang 

diketahui dalam sumber-sumber 

informasi untuk menyaring berbagai 

informasi. Proses berikutnya yaitu 

monitoring, monitoring merupakan 

proses individu sebagai pengguna 

informasi melakukan pengamatan 

terhadap informasi yang diperoleh dan 

mengikuti pekembangan informasi 

yang ter-update dan memiliki kesadaran 

terhadap pencarian saat ini. Selanjutnya 
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proses extracting, dimana individu 

diminta untuk melakukan identifikasi 

terhadap informasi secara selektif atas 

informasi yang didapatkan pada 

sumber-sumber informasi tersebut. 

Kemudian proses verifying, pada proses 

ini dimaksudkan individu untuk menilai 

keakuratan informasi yang diperoleh. 

Proses terakhir yaitu ending, proses ini 

merupakan proses terakhir dari proses-

proses sebelumnya, pada proses ini 

individu mendapatkan informasi yang 

tepat, kemudian memanfaatkan dan 

menyimpan informasi tersebut untuk 

menjadi bahan referensi sebagai bahan 

untuk memenuhi kebutuhan 

informasinya. 

 

 1.4.3.1 Starting 

Pada tahapan starting yaitu 

siswa akan memulai untuk 

melakukan usaha-usaha dalam 

menemukan informasi ilmiah yang 

sesuai dengan kebutuhannnya. 

Sesuai pada temuan data pada bab 

III, siswa memilih langkah-langkah 

awal yaitu kebanyakan dari mereka 

menggunakan internet sebagai 

langkah mereka dalam menemukan 

informasi ilmiah. Hal tersebut 

dibuktikan dengan temuan data 

bahwa sebanyak 50 siswa SMA 

memilih jawaban internet, dimana 

jawaban ini paling banyak dipilih 

siswa SMA Negeri dan Swasta di 

Surabaya. pada tahapan starting 

yaitu jenis informasi ilmiah yang 

akan dicari oleh siswa SMA yaitu 

siswa SMA kebanyakan menccari 

buku pelajaran untuk memenuhi 

kebutuhan informasinya. Hal 

tersebut dibuktikan dengan temuan 

data yang diperoleh dengan 

responden sebanyak 42 responden 

menjawab buku pelajaran sebagai 

jenis informasi ilmiah yang akan 

dicari untuk memenuhi kebutuhan 

informasinya. 

Sesuai dengan teori 

perilaku penemuan informasi yang 

dikemukakan oleh Wilson, yaitu 

pada tahapan starting, disini 

dibuktikan bahwa siswa SMA 

Negeri dan Swasta di Surabaya 

dalam melakukan penemuan 

informasi ilmiah melakukan 

langkah awal dengan menggunakan 

media internet. Pieper dan Mentzer 

(2013) menjelaskan dalam 

penelitiannya yaitu mereka 

menyelidiki bahwa siswa lebih 

banyak menggunakan informasi 

berbasis internet daripada informasi 

dalam bentuk kertas. Sehingga 

dapat diketahui bahwa siswa lebih 

sering menggunakan media intenet. 

Kemudian adanya kebutuhan 

tersebut siswa akan mencari 

informasi ilmiah untuk memenuhi 

kebutuhannya, salah satunya 

berupa buku pelajaran. 

 

1.4.3.2 Chaining 

Pada tahapan chaining, 

ditemukan data dari bab 3 yaitu 

mereka tetap menggunakan buku 

pelajaran sebagai bahan rujukan 

dengan presentase 42%. 

Hal ini sesuai dengan apa 

yang dikemukakan oleh Wilson, 

pada tahapan chaining yaitu 

individu mengikuti serangkaian 

catatan kaki dan referensi antara 

bahan informasi yang saling 

berhubungan satu sama lain dari 

kutipan indeks. Jadi kebanyakan 

siswa SMA Negeri dan Swasta di 

Surabaya dalam melakukan tahapan 

chaining dimana ketika mereka 

menemukan infomasi ilmiah 

mereka tetap  merujuk informasi 

ilmiah berupa buku pelajaran 

sebagai bahan rujukan sebagai 

rujukan catatan kaki atau daftar 

pustaka dari informasi yang 

didapatkan pada tahapan awal. 

Darko (2012) menjelaskan 

mayoritas responden diperlukan 

informasi untuk tujuan akademik 

(seperti kertas, tugasatau ujian), 

sering menggunakan informasi 

sumber-sumber seperti buku, 

artikel jurnal, sumber online dll. 

Sehingga dalam tahapan chaining 

ini sesuai dengan penjelasan 
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Lacovic yaitu mayoritas responden 

juga menggunakan buku pelajaran. 

 

1.4.3.3 Browsing 

Tahapan ini dimana siswa 

SMA Negeri dan Swasta di 

Surabaya melakukan penelusuran 

lebih lanjut terhadap informasi 

ilmiah yang mereka cari. Pada 

temuan data di bab III 

menunjukkan sebanyak 55 

responden memilih internet sebagai 

media untuk mereka dalam 

melakukan penelusuran lebih lanjut 

lagi terhadap informasi ilmiah yang 

mereka cari. Kemudian informasi 

ilmiah yang mereka temukan lebih 

lanjut lagi mereka mengakses 

jurnal sebanyak 29%, dimana 

presentase jurnal paling tinggi 

dibandingkan dengan informasi 

ilmiah yang lain. Karena 

kebanyakan dari mereka lebih 

menggunakan jurnal untuk 

penelusuran informasi ilmiah lebih 

lanjut lagi. 

Berdasarkan tahapan 

browsing yaitu dimana seseorang 

melakukan penelusuran informasi 

ilmiah lebih lanjut lagi, kaitannya 

dengan pola perilaku penemuan 

informasi ilmiah siswa SMA di 

Surabaya, dimana dalam 

melakukan penelusuran lebih lanjut 

lagi terhadap informasi ilmiah, 

responden lebih banyak memilih 

internet sebagai media 

penelusurannya dan jurnal sebagai 

jenis informasi ilmiah yang mereka 

temukan lebih lanjut lagi. Liu dan 

Yang (2004) dalam penelitiannya 

menemukan hubungan signifikan 

antara pemilihan sumber informasi 

dan disiplin subjek mereka. Studi 

menunjukkan bahwa bidang studi 

adalah prediktor yang baik untuk 

responden penggunaan database 

perpustakaan/e-jurnal. Sehingga 

penggunaan jurnal perlu 

menyesuaikan bidang studinya agar 

jurnal yang dicari sesuai dengan 

kebutuhannya. 

 

1.4.3.4 Differentiating 

Berdasarkan temuan data 

pada bab III, ditemukan data bahwa 

responden memilih langkah dengan 

mempertimbangkan sumber 

informasinya (wordpress, blogspot, 

dll) sebanyak 39% untuk 

membedakan informasi ilmiah. 

Presentase tersebut terbilang paling 

besar diantara jawaban lain dalam 

hal membedakan infomasi ilmiah. 

Untuk informasi ilmiah yang 

dibedakan paling besar yaitu buku 

pelajaran sebanyak 29%. 

Kemudian dalam 

menyaring informasi ilmiah, 

responden memilih jawaban paling 

banyak yaitu mempertimbangkan 

sumber informasinya (wordpress, 

blogspot, dll) sebanyak 39%. 

Presentase ini juga terbilang paling 

banyak diantara jawaban yang lain. 

Sementara itu untuk jenis informasi 

ilmiah yang paling banyak dipilih 

untuk disaring yaitu majalah ilmiah 

dengan presentase 33%. 

Selanjutnya menurut teori 

yang dikemukakan oleh Wilson, 

tahapan differentiating untuk 

membedakan/membandingkan 

informasi ilmiah serta menyaring 

informasi ilmiah. Responden 

melakukan tahapan differentiating 

ini dengan langkah membedakan 

informasi ilmiah dengan langkah 

mempertimbangkan sumber 

informasinya (wordpress, blogspot, 

dll) dan selain itu informasi yang 

dibedakan yaitu buku pelajaran. 

Kemudian responden melakukan 

penyaringan informasi dengan 

langkah mempertimbangkan 

sumber informasinya (wordpress, 

blogspot, dll) serta menyaring 

informasi ilmiah yaitu majalah 

ilmah. 

 

1.4.3.5 Monitoring 

Pada tahapan ini 

berdasarkan temuan data yang ada 

di bab III, dapat diketahui bahwa 

reponden mengupdate informasi 

yang sudah ditemukan. Langkah 
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responden dalam mengupdate 

informasi yaitu paling banyak 

dengan merujuk pada media 

internet, hal tersebut dibuktikan 

dengan presentase tertinggi dari 

jawaban internet sebesar 73%. 

Kemudian jenis informasi ilmiah 

yang diupdate paling banyak yaitu 

majalah ilmiah dengan nilai 

presentase sebesar 28%. 

Berdasarkan teori perilaku 

penemuan informasi yang 

dikemukakan oleh Wilson bahwa 

seseorang akan mengupdate 

informasi yang sudah ditemukan, 

karena informasi terus 

diperbaharui. Responden pada 

temuan data bab III sejalan dengan 

teori Wilson bahwa responden 

mengupdate informasi melalui 

media internet, dengan mengupdate 

informasi ilmiah berupa majalah 

ilmiah. 

 

 

1.4.3.6 Extracting 

Pada temuan data bab III, 

ditemukan data bahwa 31 

responden memilih jawaban 

bertanya pada guru untuk 

melakukan identifikasi informasi 

ilmiah yang sudah didapatkan. 

Dengan hal tersebut jawaban 

bertanya pada guru memiliki 

presentase tertinggi dengan 

presentase sebesar 31%. Kemudian 

responden paling banyak 

mengidentifikasi informasi ilmiah 

berupa buku pelajaran sebesar 35%. 

Selanjutnya responden 

mengelompokkan informasi ilmiah 

tersebut, dan informasi ilmiah yang 

paling banyak dikelompokkan oleh 

responden yaitu buku pelajaran, 

dimana 34% responden memilih 

jawaban buku pelajaran. 

Pada tahapan extracting ini 

dijelaskan bahwa proses extracting, 

dimana individu diminta untuk 

melakukan identifikasi terhadap 

informasi secara selektif atas 

informasi yang didapatkan pada 

sumber-sumber informasi tersebut. 

Hal tersebut dibuktikan dengan 

temuan data pada bab III bahwa 

responden paling banyak 

mengidentifikasi informasi ilmiah 

dengan cara bertanya pada guru, 

kemudian informasi ilmiah yang 

paling banyak diidentifikasi dan 

dikelompokkan yaitu buku 

pelajaran. Monika (2017) 

menjelaskan perilaku penemuan 

informasi terutama berkaitan 

dengan mereka yang mencari 

beragam jenis informasi untuk 

alasan bervariasi, juga bagaimana 

informasi ditemukan, dievaluasi 

dan digunakan dan bagaimana 

kebutuhan mereka dapat 

diidentifikasi dan dipenuhi. 

 

1.4.3.7 Verifying 

Berdasarkan temuan data 

yang ada pada bab III, diketahui 

bahwa dalam memeriksa 

keakuratan informasi ilmiah yang 

sudah didapatkan, responden 

memilih jawaban paling banyak 

yaitu bertanya pada guru dengan 

besaran presentase 51%. Selain itu 

responden juga melakukan 

pengecekan kembali informasi 

ilmiah dengan langkah yang sama 

seperti pertanyaan sebelumnya 

yaitu dengan bertanya pada guru. 

Jawaban tersebut memiliki 

presentase terbesar dengan nilai 

presentase 41%. 

Tahap verifying sendiri 

dalam teori penemuan informasi 

menurut Wilson yaitu individu 

untuk menilai keakuratan informasi 

yang diperoleh. Dalam menilai 

keakuratan dan melakukan 

pengecekan informasi ilmiah 

responden memilih jawaban 

terbanyak bertanya pada guru. 

 

1.4.3.8 Ending 
Tahap ini merupakan 

tahapan terakhir dalam pola 

perilaku penemuan informasi. Pada 

temuan data bab III, ditemukan 

data bahwa responden melakukan 

pengakhiran penemuan informasi 
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paling banyak dengan cara 

menyimpan pada media elektronik 

(hardisk, flashdisk, cd). Jawaban 

tersebut mendapatkan presentase 

sebesar 58%. 

Teori perilaku penemuan informasi 

menurut Wilson yang terakhir yaitu 

ending atau tahap akhir dalam 

penemuan informasi. Responden 

pada tahap ini memilih jawaban 

paling banyak yaitu menyimpan 

pada media elektronik (hardisk, 

flashdisk, cd). 

 

1.4.4 Pola Perilaku Penemuan 

Informasi Ilmiah pada Siswa SMA 

Negeri dan Swasta di Surabaya 

Pada kaitannya dengan teori yang 

sudah dijelaskan Wilson-Ellis, dari 

temuan data dapat dijelaskan bahwa 

kebutuhan informasi dari siswa yaitu 

menambah wawasan, namun dalam 

proses penemuan informasi siswa 

mengalami hambatan personal paling 

besar yaitu kurang menjelajahi 

informasi, hambatan sosial atau 

interpersonal berupa kurangnya 

menjelajahi informasi, dan hambatan 

lingkungan yaitu keterbatasan waktu 

yaitu ada jadwal les di luar sekolah. 

Kemudian dalam langkah awal 

penelusuran informasi ilmiah yang ada 

pada tahapan starting, sebagian besar 

siswa melakukan penelusuran informasi 

ilmiah langsung merujuk pada media 

internet karena pada langkah awal 

dalam melakukan penemuan informasi 

ilmiah siswa mengalami hambatan 

berupa kurang menjelajahi informasi 

dan keterbatasan waktu sehingga siswa 

merujuk pada internet yang bersifat 

mudah digunakan dan dapat diakses 

dimana saja. Kemudian pada tahap 

chaining siswa menggunakan informasi 

ilmiah berupa buku pelajaran untuk 

merujuk pada catatan kaki atau daftar 

pustaka yang diikuti. Selanjutnya pada 

tahapan browsing, siswa melakukan 

penelusuran lebih lanjut lagi. Karena 

adanya hambatan yang dialami siswa, 

siswa juga langsung merujuk pada 

media internet. Media internet dipilih 

siswa karena bersifat mudah digunakan 

dan dapat diakses dimana saja. 

Sedangkan pada tahap differentiating 

kebanyakan siswa memilih 

mempertimbangkan sumber 

informasinya (wordpress, blogspot, dll) 

untuk membedakan dan menyaring 

informasi ilmiah, dan informasi yang 

dibedakan yaitu buku pelajaran dan 

yang disaring yaitu majalah ilmiah. 

Untuk mengupdate informasi 

ilmiahnya, siswa memilih 

menggunakan internet, karena di 

intenet penyebaran informasi sangat 

cepat, dan informasi yang diupdate 

seputar majalah ilmiah. 

Untuk mengatasi hambatan-

hambatannya, pada tahap extracting ini 

kebanyakan siswa memilih 

mengidentifikasi informasi ilmiah 

dengan bertanya pada guru, karena 

pada hambatan yang terjadi pada 

dirinya, siswa mengalami hambatan 

kurang menjelajahi informasi dan ada 

hambatan pada lingkungan keluarga 

yang sebagian besar kedua orang 

tuanya bekerja sehingga siswa jarang 

untuk melakukan interaksi dengan 

orang tuanya. Pada tahap extracting ini 

siswa memilih mengidentifikasi dan 

mengelompokkan informasi ilmiah 

berupa buku pelajaran. Kemudian pada 

tahap verifiying, siswa memilih 

bertanya pada guru untuk memeriksa 

keakuratan dan melakukan pengecekan 

kembali informasi ilmiah. Selanjutnya 

pada tahap ending, siswa melakukan 

pengakhiran dalam melakukan 

penemuan informasi ilmiah dengan 

menyimpan pada media elektronik 

(hardisk, flashdisk, cd) sehingga 

sewaktu-waktu informasi ilmiah yang 

sudah didapatkan bisa digunakan. 

 

1.5 PENUTUP 

1.5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti mengenai Pola 

Perilaku Penemuan Informasi Ilmiah 

pada Siswa SMA di Surabaya, peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa siswa 

SMA telah melakukan semua tahapan 
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dalam perilaku penemuan informasi 

ilmiah sesuai dengan teori perilaku 

penemuan informasi yang telah 

dikemukakan oleh Wilson-Ellis. 

Pada kebutuhan informasi yang 

dibutuhkan siswa didapatkan hasil 

bahwa dari 100 responden sebanyak 

64% dalam mencari informasi ilmiah 

mereka beralasan untuk memperluas 

wawasan,Pada hambatan personal 

didapatkan hasil bahwa kebanyakan 

responden memilih jawaban kurang 

menjelajahi informasi. jawaban tersebut 

paling banyak dipilih responden dengan 

presentase 53%, serta keadaan 

psikologis responden yaitu responden 

menjawab malu dengan presentase 

sebesar 43%. Kemudian untuk 

karakteristik sumber informasi yang 

dialami responden yang menyebabkan 

responden keterbatasan sumber 

informasi yaitu informasi sulit diakses, 

dengan presentase 41%. Sedangkan 

pada hambatan yang terjadi karena 

keterbatasan waktu yang dialami 

responden selama penemuan informasi, 

44% responden memilih jawaban ada 

jadwal les diluar sekolah. Kemudian 

keadaan lingkungan yang 

mempengaruhi responden paling 

banyak yaitu lingkungan keluarga 

dengan presentase sebesar 35%. Setelah 

seseorang menemukan kebutuhan dan 

hambatan-hambatannya, seseorang 

tersebut akan mulai melakukan 

penemuan informasi. Wilson 

menjelaskan bahwa dalam melakukan 

penemuan informasi seseorang akan 

memiliki pola-pola atau tahapan-

tahapannya. Pada tahapan starting 50 

responden memilih internet sebagai 

media penelusuran awalnya dan 

kebanyakan responden mencari 

informasi ilmiah berupa buku pelajaran 

yaitu sebanyak 42%.  

Kemudian pada tahapan 

chaining, 42% responden merujuk 

informasi ilmiah berupa buku pelajaran. 

Tahapan browsing, sebanyak 55 

responden memilih internet sebagai 

media untuk mereka dalam melakukan 

penelusuran lebih lanjut lagi terhadap 

informasi ilmiah yang mereka cari, dan 

informasi ilmiah yang mereka temukan 

lebih lanjut lagi mereka mengakses 

jurnal sebanyak 29%, dimana 

presentase jurnal paling tinggi 

dibandingkan dengan informasi ilmiah 

yang lain. Selanjutnya tahapan 

differentiating, ditemukan data bahwa 

responden memilih langkah dengan 

mempertimbangkan sumber 

informasinya (wordpress, blogspot, dll) 

sebanyak 39% untuk membedakan 

informasi ilmiah. Untuk informasi 

ilmiah yang dibedakan paling besar 

yaitu buku pelajaran sebanyak 29%. 

Kemudian dalam menyaring informasi 

ilmiah, responden memilih jawaban 

paling banyak yaitu 

mempertimbangkan sumber 

informasinya (wordpress, blogspot, dll) 

sebanyak 39%. Presentase ini juga 

terbilang paling banyak diantara 

jawaban yang lain. Sementara itu untuk 

jenis informasi ilmiah yang paling 

banyak dipilih untuk disaring yaitu 

majalah ilmiah dengan presentase 33%. 

Pada tahapan monitoring, langkah 

responden dalam mengupdate informasi 

yaitu paling banyak dengan merujuk 

pada media internet sebesar 73%, dan 

jenis informasi ilmiah yang diupdate 

paling banyak yaitu majalah ilmiah 

dengan nilai presentase sebesar 28%. 

Selanjutnya tahapan extracting, 

31% responden memilih bertanya pada 

guru untuk melakukan identifikasi 

informasi ilmiah yang sudah 

didapatkan, dan responden paling 

banyak mengidentifikasi informasi 

ilmiah berupa buku pelajaran sebesar 

35%, serta informasi ilmiah yang paling 

banyak dikelompokkan oleh responden 

yaitu buku pelajaran sebesar 34%. 

Tahapan verifying, dalam menilai 

keakuratan dan melakukan pengecekan 

informasi ilmiah responden memilih 

jawaban terbanyak bertanya pada guru 

sebesar 51% dan 41%. Tahapan ending, 

responden pada tahap ini memilih 

jawaban paling banyak yaitu 
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menyimpan pada media elektronik 

(hardisk, flashdisk, cd) sebesar 58%. 

1.5.2 Saran 

Penemuan informasi pada 

dasarnya merupakan bagian dari 

perilaku informasi. Penemuan 

informasi didasari adanya kebutuhan 

informasi, karena ketika siswa 

membutuhkan informasi ilmiah, siswa 

tersebut akan melakukan penemuan 

informasi ilmiah untuh memenuhi 

kebutuhan informasinya. 

Perkembangan  informasi ilmiah 

tersebut juga ditunjang adanya 

teknologi yang semakin canggih. 

Teknologi juga akan merubah sumber 

media informasi ilmiah, adanya 

perubahan tersebut juga berdampak 

pada perilaku penemuan informasi 

ilmiah pada siswa. Maka dari itu 

terdapat beberapa saran yang akan 

dikemukan peneliti, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Pihak sekolah diharapkan lebih 

memfasilitasi siswa dalam proses 

penemuan infomasi ilmiah, agar 

siswa tidak kesulitan dalam 

mengakses informasi. 

2. Pihak perpustakaan diharapkan 

dapat berkontribusi dalam proses 

penemuan infomasi ilmiah dengan 

meningkatkan layanan-layanan dan 

menambah koleksi pada 

perpustakaan. 

 

 



16 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Agni Santiaji Pradana (2016). Perilaku Penemuan Informasi di Kalangan Anak Muda sebagai 

Net Generation (Studi Deskriptif Tentang Peran Internet dalam Pengembangan Perilaku 

Informasi pada Kalangan Siswa SMA di Surabaya). (Surabaya : Skripsi Universitas Airlangga) 

Bawden, David. (2006). Users, user studies and human information behavior  A three-decade 

perspective on Tom Wilson s. On user studies and information needs. Journal of documentation. 

Case, Donald O. 2007.  Looking for Information : A Survey of Research on Information Seeking, 

Need, and Behavior. Second edition. San Diego : Academic Press. 

Darko Lacovic, Dlacovic. 2014. Students’ information behaviour and the role of academic 

library. Libellarium, VII, 1 (2014): 119 - 139. 

Harisanty, Dessy. 2008. “Kebutuhan Informasi Siswa SMA dan Ketersediaan Sumber Informasi 

pada Perpustakaan SMA di Surabaya”. dapat diakses pada 

http://palimpsest.fisip.unair.ac.id/images/pdf/Dessy.pdf. 

 

Liu, Z. and Yang, Z.Y. (2004). Factors affecting distance-education graduate students’ use of 

information sources: a user study. Journal of Academic Librarianship, Vol. 30 No. 1, pp. 24-35. 

Mentzer, Nathan and Fosmire, Michael J. (2015) "Quantifying the Information Habits of High 

School Students Engaged in Engineering Design," Journal of Pre-College Engineering 

Education Research (J-PEER): Vol. 5: Iss. 2, Article 3. 

Mukh, Monika. 2017. Information Seeking Behavior of Students in the Context of Digital Age 

Services at Chitkara International School Library - a case study. SSARSC International Journal 

of Library, Information Networks and Knowledge Volume 2 Issue 1. 

Nazir, Moh. 1988. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia. 

Sarah Khairunnisa (2013). Perilaku Penemuan Informasi Atlet Puslatcab Surabaya dalam 

Menunjang Prestasi di Bidang Non Akademik. (Surabaya : Skripsi Universitas Airlangga) 

Sugiyono. 2011. M. P. Kuantitatif Kualitatif R & D. Bandung: Alfabeta. 

Suryanto, Ati (2012). Perilaku Pencarian Informasi oleh Siswa SMA Negeri 2 Magelang. 

(Semarang : Skripsi Universitas Diponegoro) 

Wilson, T.D. (2000). Human Information Behaviour, Journal Information Science Vol. 3 No. 2 

(hal 49-55). 

Wilson, T.D. 1997. Information Behaviour: An Interdisciplinary Perspective. 

Information Processing and Management, 33(4). p.551-572. 

Wilson, T.D. 1999. Models In Information Behavior Research, Journal of Documentation, 55(3) 

249-270. 

Wilson, T.D. 1999. On User studies and Information Needs. The Journal of Documentation, vol 

.62 no.6.  

http://palimpsest.fisip.unair.ac.id/images/pdf/Dessy.pdf

