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ABSTRAK 

 

Setiap individu memiliki kesadaran akan kebutuhan spiritual, hal ini adalah dampak dari 

adanya jiwa di dalam diri manusia. Kebutuhan terhadap spiritualitas dapat didapatkan dari 

berbagai jalan dimana salah satunya adalah agama. Dalam proses pemenuhan kebutuhan 

spiritualitas melalui agama, beberapa individu kemudian mendalami agama islam dan akhirnya 

memilih memeluk islam sebagai tuntunan hidup mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui perilaku penemuan informasi dikalangan muallaf di Masjid Al Falah Surabaya. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan teori Information Search Process yaitu adanya Insiasi, 

Seleksi, Eksplorasi, Formulasi, Koleksi dan Presentasi dalam setiap proses penemuan informasi 

dikalangan muallaf. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan 

jumlah responden 30 orang. Individu yang memutuskan memilih berpindah ke agama islam dari 

keyakinan sebelumnya disebut muallaf.  

Jumlah muallaf di Indonesia padatahun 2016 tercatat sebanyak 2491 orang .Terdapat 

kenaikan sekitar 5-6 persen dari tahun sebelumnya. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus 

meningkat mengingat pada saat ini banyak kajian mengenai islam. Sedangkan jumlah muallaf 

yang melakukan ikrar di masjid Al Falah Surabaya pada tahun 2017 tercatat sebesar 161 orang. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan pada muallaf mendapati adanya keterlibatan setiap 

tahapan Information Search Process dari perilaku penemuan informasi dikalangan muallaf yang 

tercatat dan aktif dilembaga kajian muhtadin Masjid Al Falah Surabaya. Sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa dalam proses penemuaninformasi, muallaf di Surabaya memulai penemuan 

informasi dari adanya dorongan untuk kebutuhan untuk menjadi seorang muslim yang baik yang 

kemudian mendorong muallaf untuk melakukan pencarian informasi melalui saluran informasi 

yang dianggap sesuai dengan kebutuhan informasinya. Rasa puas dan membagikan informasi 

yang telah ditemukan pada sesama muallaf merupakan hasil akhirdari proses penemuan 

informasi yang menggantikan rasa gelisah dan bingung pada awal proses penemuan informasi 
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ABSTRACT 

Every individual has an awareness of spiritual needs, this is the impact of the existence of 

the soul within man. The need of spirituality can be obtained from any paths where one of them 

is religion. In the process of fulfilling the needs of spirituality through religion, some individuals 

then deepen the Islamic religion and finally chose to embrace Islam as their life guidance.The 

purpose of this study is to determine the behavior of information discovery among the muallaf in 

Surabaya. This research uses the approach of Information Search Process theory wich Initiation, 

Selection, Exploration, Formulation, Collection and Presentation in the process off seeking 

information the new muslim. The research method used is quantitative descriptive with the 

number of respondents 30 people.  

The number of new muslim in Indonesia in 2016 was 2491 people.There is an increase of 

about 5-6 percent from the previous year.The number is expected to continue to increase given 

the current many studies on Islam.While the number of new muslim who make a pledge in the 

mosque Al Falah Surabaya in 2017 was registered 161 people. 

The result of this research is the involvement of six stages of Information Search Process 

from the every process of seeking information the new muslim group in Al Falah Mosque .So it 

can be concluded that in the process of information discovery, the muallaf of Surabaya began the 

discovery of information from the impetus for the need to become a good Muslim who then 

encouraged the convert to search information through information channels deemed appropriate 

to the information needs. Satisfaction and sharing information that has been found in fellow 

converts is the end result of the information discovery process that replaces the anxiety and 

confusion at the beginning of the information discovery process 
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Pendahuluan 

Setiap individu memiliki kesadaran 

akan kebutuhan spiritual, hal ini adalah 

dampak dari adanya jiwa didalam diri 

manusia. Kebutuhan terhadap spiritualitas 

dapat didapatkan dari berbagai jalan dimana 

salah satunya adalah agama. Individu yang 

memutuskan memilih berpindah ke agama 

islam dari keyakinan sebelumnya disebut 

muallaf. Jumlah muallaf di Indonesia 

padatahun 2016 tercatat sebanyak 2491 

orang
1
.Terdapat kenaikan sekitar 5-6 persen 

dari tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah 

muallaf yang melakukan ikrar di masjid Al 

Falah Surabaya pada tahun 2017 tercatat 

sebesar 161 orang
3.

  

Kebutuhan akan informasi yang 

mendalam dan kompleks terkait islam inilah 

yang kemudian mendorong seorang muallaf 

melakukan proses penemuan informasi. 

Tidak hanya sekedar informasi, lebih dari itu 

kualitas dari sebuah informasi merupakan 

hal yang juga sangat penting untuk 

mencapai tujuan awal yaitu mejadi seorang 

muslim yang benar-benar menjalankan 

agamanya. 

Problematika kehidupan merupakan 

salah satu sebab dari munculnya kebutuhan 

informasi pada manusia. Sebagaimana 

dinyatakan oleh Krech, Crutchfield, dan 

Ballachey (Yusup, 1995: 8) menjelaskan 

karena adanya kebutuhan untuk 

memecahkan masalah-masalah sosial, 

seseorang termotivasi untuk mencari 

pengetahuan, bagaimana caranya agar dapat 

memecahkan masalah tersebut. Sedangkan 

Kuhlthau (1991) menyatakan bahwa 

                                                           
 

kebutuhan informasi muncul akibat 

kesenjangan pengetahuan yang ada dalam 

diri seseorang dengan kebutuhan informasi 

yang diperlukan. Lebih lanjut Kulthau 

(1991) menyatakan bahwa kebutuhan 

informasi muncul dari suatu situasi yang 

tidak pasti dan dipahami sebagai sesuatu 

yang memberikan kontribusi pemahaman 

maupun makna bagi seseorang 

Kulthau melakukan pendekatan 

dalam memahami perilaku informasi melalui 

teori Information Search process (ISP). ISP 

adalah aktifitas konstruktif para pengguna 

dalam menemukan makna dari sebuah 

informasi agar meningkatkan level 

pengetahuannya dalam suatu masalah 

tertentu atau topik (Kulthau, 1991) Model 

ISP membagi perilaku penemuan informasi 

terbagi dalam enam tahapan yaitu  inisiasi, 

seleksi, eksplorasi, formulasi, koleksi, dan 

presentasi.  

Dalam konteks muallaf, penemuan 

informasi merupakan kebutuhan akibat 

kurangnya pengetahuan terkait keagamaan 

mengingat Islam adalah hal baru bagi 

muallaf, berbeda dengan seorang yang 

terlahir sebagai seorang muslim dimana 

sejak kecil sudah mendapatkan pengetahuan 

tentang agama Islam baik dari keluarga 

maupun lingkungan sekitarnya. Pada 

akhirnya, penemuan informasi sangatlah 

penting mengingat informasi merupakan 

suatu kebutuhan manusia yang tidak dapat 

dipisahkan. Seseorang melakukan penemuan 

informasi karena adanya dorongan 

kebutuhan, sebagaimana juga terjadi pada 

muallaf, dengan keputusan berpindah agama 

tentunya membuat timbulnya kebutuhan-

kebutuhan informasi yang baru mengenai 

agama baru yang dianutnya tersebut yang 



mendorong penemuan informasi terkait 

ibadah dalam islam, sunnah dalam islam, 

kebudayaan islam dan tentang bermuamalah 

dalam islam. Sehingga penelitian ini 

memfokuskan pada informasi apa saja yang 

dibutuhkan oleh muallaf dalam mendalami 

agama islam dan bagaimana pola perilaku 

penemuan informasi para muallaf teesebut. 

 

Tinjauan pustaka 

Kebutuhan Informasi 

Kulthau (1991) menyatakan bahwa 

kebutuhan informasi muncul akibat 

kesenjangan pengetahuan yang ada dalam 

diri seseorang dengan kebutuhan informasi 

yang diperlukan.Menurut Krikelas (1983) 

mendefinisikan kebutuhan informasi sebagai 

berikut, “... when the current state of 

possessed knowledge is less than needed”. 

Krikelas menyatakan bahwa kebutuhan 

informasi timbul ketika pengetahuan yang 

dimiliki seseorang kurang dari yang 

dibutuhkan, sehingga mendorong seseorang 

untuk mencari informasi. 

Ada beberapa sebab kebutuhan yang 

melandasi seseorang membutuhkan 

informasi. Sebagaimana dinyatakan oleh 

Voight dalam krikelas (1983) bahwa ada 

tiga macam kebutuhan yang menyebabkan 

kebutuhan informasi :Kebutuhan untuk 

menyelesaikan suatu penelitian ilmiah yang 

sedang dilakukan, Kebutuhan informasi 

yang ditimbulkan dari pekerjaannya maupun 

profesi, Kebutuhan informasi yang relevan 

dengan suatu subyek tertentu yang menjadi 

perhatian seseorang.  Analisis kebutuhan 

informasi merupakan suatu upaya untuk 

menentukan kebutuhan informasi seseorang 

dengan tujuan mampu merumuskan cara dan 

sumber yang tepat agar kebutuhan informasi 

tersebut terpenuhi. Dari uraian diatas 

didapati suatu kebutuhan informasi bagi 

muallaf merupakan kebutuhan yang sesuai 

dengan kebutuhan beragama dan tujuan 

menjadi seorang penganut agama yang baik 

dan benar sebagaimana tuntunan agama 

islam dan sekaligus memenuhi kebutuhan 

interaksi social lingkungan baru para 

muallaf yaitu lingkungan muslim. 

Perilaku Penemuan Informasi 

Perilaku penemuan informasi 

muncul dengan adanya perilaku informasi, 

menurut Wilson (2000) perilaku informasi 

merupakan perilaku yang berhubungan 

dengan sumber dan saluran informasi yang 

meliputi penemuan informasi dan 

penggunaan informasi baik secara aktif 

maupun pasif.Perilaku penemuan informasi 

adalah upaya menemukan informasi dengan 

tujuan tertentu yang disebabkan karena 

adanya kebutuhan untuk mencapai tujuan 

tersebut. Dan yang mempengaruhi 

kebutuhan tersebut adalah lingkungan, 

pengetahun, situasi dan tujuan yang dimiliki 

seseorang belum terpenuhi sehingga untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut ia melakukan 

upaya penemuan informasi.  

Menurut Kuhlthau dalam Pendit 

(2007) perilaku penemuan informasi sebagai 

proses pengembangan yang dilalui 

seseorang dari tahap ketidakpastian menuju 

pemahaman, dan dalam proses penemuan 

informasi ini Kulhthau berdasarkan aspek 

psikologi manusia (kognitif, afektif, 

motorik), untuk menjelaskan perasaan dan 

pemahaman manusia yang mengalami 

peningkatan maupun penurunan ketika 

melakukan pencarian informasi. Kulthau 



merumuskan model dalam hal pencarian 

informasi untuk menyelesaikan tugas, baik 

itu pada siswa sekolah, mahasiswa, ataupun 

karyawan. 

Pola perilaku penemuan informasi 

sebagaimana dinyatakan oleh para ahli 

diatas merupakan suatu proses yang dilalui 

oleh seorang individu dalam mencari 

informasi dan melibatkan beberapa aspek 

yang meliputi sisi afektif atau perasaan, 

kognitif atau pikiran dan action atau 

tindakan yang dipilih untuk memenuhi 

kebutuhan informasinya. Dalam penelitian 

kali ini penulis menggunakan teori Kulthau 

dikarenakan terdapat ciri-ciri yang sama 

mengenai obyek yang diteliti, pada dasarnya 

teori kulthau digunakan untuk meneliti 

siswa sebagai objek, dimana siswa mencari 

informasi untuk dapat menyelesaikan tugas-

tugasnya. Begitu pula dengan muallaf 

sebagai objek yang mengalami ketidak 

pastian dan mulai mencari informasi guna 

memenuhi tugas-tugasnya dalam menjalani 

agama yang dianutnya. 

Information Search Process (ISP) Model 

Kulthau 

Model penelitian kulthau terkait 

proses pencarian informasi menekankan 

pada adanya keterlibatan sisi afektif, 

kognitif dan action yang dilakukan oleh 

individu pencari informasi dalam setiap 

tahapannya. Sisi afektif dan kognitif terus 

mengalami perubahan seiring proses tahapan 

yang dilalui, begitupun action yang 

dilakukan sebagai respon tahapan itu sendiri. 

Perasaan ketidakpastian pada tahapan awal 

pencarian dapat berubah menjadi optimisme 

pada tahapan selanjutnya akibat 

bertambahnya pengetahuan yang didapatkan 

yang pada akhirnya memunculkan sebuah 

perasaan puas saat secara keseluruhan 

tahapan pencarian itu selesai dengan adanya 

pengetahuan yang relevan dan menjawab 

kebutuhan informasi sebagaimana yang 

diharapkan. Adapun tahapan-tahapan 

tersebut adalah inisiasi, seleksi, eksplorasi, 

formulasi, koleksi, presentasi. 

Berikut adalah deskripsi dari langkah proses 

pencarian informasi tersebut : 

A. Initiation  

 Tahap ini terjadi ketika seseorang 

menyadari bahwa informasi akan 

dibutuhkan untuk melengkapi tugasnya. 

Mereka mulai merenungkan dan memahami 

tugasnya, lalu menghubungkan pengalaman 

dan pemahaman yang telah mereka punya, 

dan mempertimbangkan topik yang 

mungkin. Perasaannya masih dipenuhi 

ketidakpastian, yang dilakukan adalah 

mengobrol dengan orang lain atau merawak 

(browsing) koleksi perpustakaan.  

B. Selection  

 Perasaan ketidakpastian masih 

berlanjut, namun ada optimisme dan 

kegembiraan ketika seleksi selesai dibuat. 

Yang dilakukan adalah mengidentifikasi dan 

memilih topik utama yang akan diteliti dan 

pendekatan dalam pencarian. Topik dipilih 

dengan pertimbangan seperti ketertarikan 

pribadi, persyaratan tugas, ketersediaan 

informasi, dan waktu yang diperlukan. 

Dalam proses ini, tindakannya bisa termasuk 

membuat persiapan pencarian dari informasi 

yang tersedia; scanningdan 

skimminggambaran dari topik alternatif; dan 



berbicara dengan orang lain tentang segala 

kemungkinan. 

C. Exploration  

 Ini adalah proses yang paling sulit. 

Perasaan kebingungan, ketidakpastian, dan 

keraguan seringkali bertambah dalam masa 

ini disebabkan oleh adanya penemuan 

informasi yang tidak cocok, tidak konsisten, 

dan tidak pas dengan konsep sebelumnya. 

Karenanya, sebagian orang akan 

menghentikan semua pencarian di tahap ini. 

Tindakan yang dilakukan adalah 

menempatkan informasi tentang topik 

utama, membaca, memahami dan 

menghubungkan informasi baru dengan apa 

yang telah diketahui.  

D. Focus Formulation  

 Perasaan ketidakjelasan berkurang 

dan kepercayaan diri meningkat.Dalam 

tahap ini, informasi yang telah terkumpul 

diidentifikasi dan dipilih gagasan dari 

informasi untuk membentuk perspektif yang 

fokus.Strategi untuk memilih pemusatan 

yang spesifik dalam topik utama adalah 

dengan membaca, membayangkan, 

membicarakan, dan menulis tentang tema-

tema dan gagasan yang bersangkutan. 

E. Collection  

 Dalam tahap ini, interaksi antara 

pengguna dan sistem informasi sangat 

efektif dan efisien. Mereka akan 

mengumpulkan informasi yang 

menjabarkan, memperluas, dan mendukung 

topiknya. Perasaan yang meliputi subyek 

dalam tahapan ini telah meningkat menjadi 

perasaan penuh percaya diri. 

F. Search Closure / Presentation  

 Ada perasaan lega dalam proses 

terakhir ini, perasaan puas ketika pencarian 

berjalan dengan baik atau kekecewaan jika 

terjadi sebaliknya. Tugasnya adalah untuk 

melengkapi pencarian dan mempersiapkan 

penyajian atas apa\yang telah ditemukan. 

Informasi yang telah dianggap sempurna 

tersebut bukan hanya akan diaplikasikan 

dalam kehidupan keseharian, namun juga 

dibagikan pada orang lain. 

 Dari hal tersebut dapat di 

simpulkan  bahwa manusia menggunakan 

pengalaman mencari informasi secara 

holistik, dengan hubungannya dengan 

thoughts, feeling, and action. Berpikir, 

merasakan, dan bertindak, merupakan 

karakteristik di setiap fasenya.  

Muallaf 

Kata muallaf sendiri berasal dari 

bahasa Arab yang merupakan maf`ul dari 

kata alifa yang artinya menjinakkan dan 

mengasihi.Sehingga kata muallaf dapat 

diartikan sebagai orang yang dijinakkan atau 

dikasihi. Dikalangan Islam, bukan hanya 

sekedar mereka yang baru pindah ke Islam, 

tetapi jika mereka sudah mulai ragu dengan 

kepercayaan yang telah dimiliki, sementara 

ada tanda-tanda keinginan mereka ke Islam, 

mereka pun sudah bisa dikategorikan pada 

„muallaf‟. Mereka yang demikian itu adalah 

orang-orang yang tengah menanti „hidayah‟ 

sampai kepada „taufiq‟ dari Allah SAW.  

 

Metode dan Prosedur Penelitian  

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. 

Metode Penelitian Kuantitatif, Lokasi 



penelitian ini dilakukan  di kota Surabaya 

dengan focus lokasi yaitu di tempat-tempat 

yang terdapat perkumpulan para muallaf 

seperti yang terdapat di masjid Al-Falah 

Surabaya. Peneliti melakukan penelitian 

dengan sasaran populasi seluruh muallaf 

yang tercatat pada Lembaga Muhtadin di 

masjid Al Falah Surabaya. Metode 

pengambilan sample pada penelitian ini 

menggunakan tehnik sampling jenuh. 

Sampel dalam penelitian ini adalah muallaf 

yang tergabung dalam lembaga Muhtadin 

Masjid Al Falah Surabaya. Pengumpulan 

data pada penelitian ini menggungakan 

observasi dan kuesioner. Proses analisis data 

dalam penelitian kuantitatif deskriptif adalah 

dengan cara mendeskripsikan atas temuan 

yang diperoleh dari lapangan yang 

kemudian menjelaskan atas temuan tersebut 

dan disajikan dalam bentuk table frekuensi 

tunggal. Berdasarkan tabel frekuensitunggal 

maka akan dapat diperoleh gambaran atas 

fenomena yang terjadi di lapangan dengan 

objek penelitian yang telah ditentukan. 

Selain itu, peneliti juga menganalisis dengan 

interpretasi teoritik, di mana data yang 

diperoleh dari hasil penelitian di lapangan 

yaitu hasil kuisoner, wawancara dan 

pengamatan dibandingkan atau dikaitkan 

dengan beberapa teori yang ada, pendapat 

para ahli, atau temuan dari penelitian 

sebelumnya  

 

Gambaran Umum 

Profil Masjid Al Falah Surabaya 

Masjid Al Falah merupakan salah satu 

masjid di Surabaya yang melayani berbagai 

program pelayanan masyarakat, seperti 

bimbingan membaca  al-Qur‟an  dengan  

baik  dan  benar,  pendalaman  ilmu  

keislaman, bimbingan konseling keluarga 

sakinah, melayani ikrar bagi seseorang yang 

hendak pindah agama dan lain sebagainya. 

Adapun terkait dengan hal itu, penulis 

memaparkan bagaimana sejarah berdirinya 

masjid Al Falah.  

 

Visi, Misi dan Tujuan Muhtadin 

Muhtadin masjid Al Falah Surabaya 

telah mengalami berbagai pahit manisnya 

pengalaman dari peristiwa yang sudah-

sudah.Oleh karea itu dari pihak pengurus 

melakukan perbaikan-perbaikan dengan 

menyusun berbagai program, seperti 

bagaimana visi, misi dan tujuan didirikannya 

Muhtadin. Adapun visi, misi dan tujuan 

didirikannya Muhtadin masjid Al Falah 

Surabaya adalah sebagai berikut: 

Mengenai visi Muhtadin masjid Al Falah 

Surabaya, yaitu: “menjadikan lembaga 

pelayanan pembinaan dan pemberdayaan 

muhtadin menuju Islam Kaffah”. 

Sedangkan dari segi misi yang diusung oleh 

Muhtadin masjid Al Falah Surabaya, yaitu: 

Memberikan pelayanan pembinaan al-Islam 

yang berlandaskan al-Qur‟an  dan Hadith 

Sahih; 

• Menjalin dan menumbuhsuburkan 

jiwa ukhuwah islamiyah; 

• Membantu memecahkan problem-

problem sosial mualaf / muhtadin; 

• Memberikan santunan sosial. 

Di sisi yang lain, terdapat juga tujuan 



Muhtadin masjid Al Falah Surabaya, yaitu: 

• Sebagai wujud komitmen yayasan masjid 

Al Falah dalam berdakwah Islam beramar 

ma‟ruf nahi mungkar; 

• Sebagai wujud komitmen yayasan masjid 

Al Falah dalam memberikan pelayanan 

pembinaan pasca ikrar masuk Islam; 

• Sebagai wujud komitmen yayasan 

masjid Al Falah dalam memakmurkan 

masjid Al Falah; 

• Sebagai wujud komitmen yayasan masjid 

Al Falah dalam dakwah sosial. 

 

Muallaf Peserta Kajian Pada Lembaga 

Muhtadin 

Muallaf yang melakukan ikrar tidak 

memiliki kewajiaban untuk mengikuti 

program pembelajaran keagamaan di 

lembaga Muhtadin Masjid Al Falah 

Surabaya.Muallaf bisa saja dan 

diperbolehkan untuk mengakaji agama 

diluar lembaga Muhtadin. Hal ini yang 

menyebabkan jumlah peserta kajian lembaga 

Muhtadin tidak selalu sama dengan jumlah 

individu yang melakukan ikrar di Masjid Al 

Falah. 

Pada saat penelitian ini dilakukan peserta 

yang tercatat mengikuti kajian di lembaga 

Muhtadin berjumlah sekitar 30 muallaf 

sedangkan individu yang melakukan ikrar 

tercatat sebesar 50 muallaf. Artinya ada 

sekitar 20 muallaf yang tidak mengikuti 

kajian di lembaga Muhtadin dan melakukan 

proses pembelajaran agama diluar lembaga 

muhtadin. Lembaga muhtadin menjamin 

privasi dari muallaf yang tercatat atau 

bergabung di lembaga kajian dengan tidak 

menginformasikan identitas muallaf kecuali 

dengan tujuan tertentu dan dengan seijin 

muallaf tersebut.Salah satu Pembina 

lembaga Muhatadin yaitu Ust.Drs.Achmad 

Zawawi Hamid menyatakan “ muallaf 

cenderung tertutup terkait informasi pribadi 

mereka. Ini disebabkan adanya beberapa 

pihak yang mungkin belum bisa menerima 

keputusan mereka dalam berpindah 

keyakinan dan umumnya adalah orang 

terdekat atau keluarga muallaf itu sendiri, 

sehingga muallaf perlu mempertimbangkan 

perasaan orang terdekat atau keluarga 

tersebut. 

 

Hasil Penelitian 

 

Kebutuhan Informasi pada kalangan 

muallaf mendapati bahwa muallaf sebelum 

memeluk Islam telah memiliki pengetahuan 

awal tentang Islam yaitu meliputi Ibadah, 

Muamalah dan Aqidah.Sebagian besar 

muallaf menyatakan masih membutuhkan 

infromasi lanjutan karena kesadaran 

keinginan untuk menjadi seorang muslim 

yang baik. Informasi lanjutan tersebut 

adalah tentang menjalankan ibadah, tentang 



membaca dan memahami tafsir alquran dan 

informasi tentang sunnah Nabi. 

Perilaku penemuan informasi 

dikalangan muallaf  yang meliputi enam 

tahapan yaitu tahap awalan (initiation), 

pemilihan (selection), penjelajahan 

(exploration), penyusunan (formulation), 

pengumpulan (collection), penyajian 

(presentation).  

Tahap awalan merupakan tahap 

dimana muallaf telah menyadari 

permasalahan yang dimiliki. Aktivitas awal 

yang dilakukan oleh muallaf adalah 

menemukan informasi yang di butuhkannya, 

tindakan di tahap awalan yang dilakukan 

oleh muallaf untuk menemukan informasi 

antara lain melakukan pencarian sumber 

melalui buku dan internet yaitu sebesar 

73%. Dalam penelitian ini sisi afektif 

muallaf ditunjukkan dari sebanyak 70 % 

muallaf pada tahapan awal merasakan 

kebingungan terkait permasalahan informasi 

yang dibutuhkan merek, Dalam sisi kognitif, 

67% muallaf berpikir bahwa Informasi 

tersebut penting untuk menunjang aktivitas 

keagamaan. 

Tahap seleksi (selection) merupakan 

tahap yang dialami oleh muallaf ketika 

mampu mengidentifikasi kan  

permasalahannya secara umum, yakni 

permasalahan tentang kebutuhan informasi 

keagamaan. Pada tahap ini muallaf akan 

mulai berinteraksi dengan sumber informasi 

untuk menemukan informasi yang 

dibutuhkan. 

Tindakan pada tahap ini adalah 

sebanyak 57 % muallaf berkunjung ke 

perpustakaan dan Browsing internet sebagai 

saluran yang paling sering digunakan untuk 

mendapatkan informasi. Sisi afektif yang 

menandai pada tahap ini adalah, perasaaan 

optimis yang mulai muncul dan 

menggantikan perasaan ketidakpastian dari 

para muallaf. 57 % muallaf merasa optimis 

kebutuhan informasi dapat terpenuhi. 

Pada tahap eksplorasi ini muallaf 

melakukan penemuan informasi tambahan 

dengan berbagai macam cara, melalui 

sumber informasi yang tersedia. Tahap ini 

ditandai dengan adanya reaksi berupa 

kebingungan yang meningkat. Hal ini 

ditunjukkan dengan  70 % merasa gelisah 

karena mengharapkan informasi yang jelas 

dan tanpa keragu-raguan, Pikiran muallaf 

terkait perbedaan tersebut yaitu : 63 % 

muallaf menyatakan bahwa adanya sudut 

pandang berbeda akibat dari sumber/saluran 

informasi, Tindakan yang diambil oleh 

muallaf terkait temuan perbedaan ini 

tergambar pada tabel 21 yaitu berdiskusi 

dengan orang terdekat, hal ini dilakukan 

oleh 73 % muallaf 

Tahap penyusunan atau formulasi 

merupakan tahap yang dilalui oleh muallaf 

ketika permasalahan mulai terfokuskan. 

Pemfokusan permasalahan merupakan hasil 

dari eksplorasi seorang muallaf terhadap 

saluran informasi dan informasi itu sendiri 

yang dianggap telah sesuai dengan 

kebutuhannya. sebanyak 57 % menyatakan 

focus topic informasi didapatkan dari 

mengaitkan dengan tujuan awal pencarian 

informasi. Pada tahapan ini perasaan 

seorang muallaf akan merasa tenang akibat 

adanya kejelasan penemuan informasi yang 

akan digunakan dalam aktifitasnya sebagai 

seorang muslim. Tindakan  lebih lanjut dari 

muallaf setelah menemukan topic yang 

sesuai adalah meneliti kembali informasi 

yang telah terfokuskan tersebut. Hal ini 



terlihat dari  sebanyak 47 % muallaf 

menyatakan infromasi yang didapatkan telah 

cukup,  

Tahap pengumpulan atau koleksi 

merupakan tahap dimana muallaf telah 

mengetahui fokus permasalahan dan juga 

mengetahui informasi yang berkaitan 

dengan fokus permasalahan. Tindakan yang 

dilakukan pada tahap ini hanyalah 

mengumpukan informasi, menilai, dan 

menyimpan informasi dalam berbagai 

bentuk. Dalam temuan penelitian, para 

muallaf menyatakan bahwa mereka tidak 

hanya mengumpulkan informasi tersebut, 

tapi juga menyalin dalam bentuk soft file. 

Hal ini terlihat dari tabel 25 sebanyak 60 % 

menyatakan muallaf mengumpulkan dengan 

menggunakan catatan tulisan, 60 % muallaf 

menyatakan adanya dorongan untuk 

mendalami pengetahuan tersebut lebih 

dalam lagi.  

Tahap penyajian (presentation) 

merupakan tahap terakhir dari serangkain 

proses penemuan informasi. Tidak ada 

tindakan penemuan informasi lagi steleah 

tahap ini. . Tahap ini ditandai dengan adanya 

reaksi berupa perasaan lega atau kecewa dari 

seseorang. Hal ini terlihat pada tabel 30 

sebanyak 97 % merasa puas  dan hanya 1 

orang atau 3 % menyatakan belum puas. 

Informasi yang ditemukan oleh 

muallaf pada setiap tahapan proses tersebut 

lantas digunakan oleh muallaf dalam 

aktifitas kesehariannya. Hal ini tergambar 

dari tabel 29 yaitu sebanyak muallaf 80 % 

langsung menggunakannya, Pada akhirnya 

sebanyak 63 % membagikan agar orang lain 

mendapatkan informasi yang sama, 

 

 

 

Saran 

 

Berdasarkan hasil temuan dan analisis 

data dari penelitian “Perilaku Penemuan 

Informasi Dikalangan  Muallaf di Surabaya” 

ada beberapa saran yang dapat diungkapkan 

oleh peneliti kepada beberapa pihak antara 

lain: Untuk Lembaga Muhtadin Adanya 

peranan lembaga dalam memberikan 

pengetahuan awal terkait informasi apa saja 

yang lebih prioritas terkait kebutuhan 

informasi bagi muallaf sehingga dari awal 

pencarian informasi muallaf tidak 

merasakan gelisah karena ketidakpastian 

dalam proses penemuan informasi awal, b.

 Mendorong peranan lembaga dalam 

memberikan sudut pandang keagamaan yang 

lebih luas dengan semua perbedaannya 

sekaligus memberikan petunjuk sudut 

pandang manakah yang sesuai dengan 

kondisi dan lingkungan muallaf. 

Untuk Muallaf Lebih aktif menggali 

informasi pada lembaga kajian maupun 

tokoh keagamaan yang relevan 

dibandingkan pencarian informasi melalui 

orang terdekat agar penemuan informasi 

lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan 

muallaf itu sendiri. 

Memperdalam pengetahuan agama 

tidak hanya pada segi ibadah karena agama 

Islam mengatur seluruh sendi kehidupan 



manusia seperti ahlak atau etika dalam 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Untuk Lembaga Perpustakaan 

Menyediakan informasi yang spesifik dan 

khusus terkait muallaf dan kebutuhan 

informasinya seperti daftar lembaga-

lembaga kajian keagamaan yang khusus 

untuk muallaf maupun mereka yang belum 

muallaf namun ingin memperdalam 

pengetahuan tentang agama Islam. 

Bekerjasama dengan lembaga muhtadin dan 

sejenisnya dalam penyediaan informasi yang 

dibutuhkan oleh muallaf khususnya 

penyediaan koleksi informasi yang sesuai 

dengan kebutuhan muallaf. Memberikan 

fasilitas tempat diskusi maupun kegiatan 

terkait muallaf dan keislaman. 
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