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Abstract  

Writing skills and learning performance are the main and important things for students 

in academic environment. To posses high skill of writing and academic performance, there 

are several influent factors, one of them is student’s ability related to information literacy. 

Information literacy is one of the important competence which helps students to develop the 

creativity of thinking and produce high-quality academic contents. However in Indonesia, 

fact showed that the information literacy of students was still in the category of low to 

medium. Where as in order to create a scientific paper and achieve high academic 

performance required the ability (skills) to become one of the weapons to achieve that goal. 

Similarly, problems related to student’s writing skill that often meets difficulties in identifying 

relevant materials is also involved. Bases on his issue, this study was conducted to examine if 

student’s information literacy skills has positive relation with the writing skills and academic 

performance of students of Airlangga University. The method used in this research was 

explanative quantitative with total respondents as many as 100 students of Airlangga 

University. The result of this study shows that there is a positive correlation with the strength 

of moderate relationship between information literacy (X) and writing skills (Y1) with 

correlation coefficient value of 0.521 > rtable 0,197, which means higher the information 

literacy skills, the higher the writing ability of Airlangga University students. In addition 

there is also a positive relationship with the strength of a strong relationship between 

information literacy (X) with academic performance (Y2) with the correlation coefficient 

0.787 > rtable 0.197, which means the higher the information literacy skills, the higher the 

level of academic performance of Airlangga University students. The contribution of 

information literacy skills to writing skills is 27%, and information literacy skills to academic 

performance is 61,9%. 

 

Keywords: information literacy skills of Airlangga University Students, writing skills of 

Airlangga University Students, academic performance of Airlangga University Students 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Mahasiswa Program Studi Ilmu Informasi dan Perpustakaan, NIM 071411631015, Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik, Universitas Airlangga, email santiykusunarn@gmail.com  

mailto:santiykusunarn@gmail.com


 

Abstrak 

Kemampuan menulis dan prestasi belajar menjadi hal yang penting dan utama bagi 

mahasiswa yang berada di ruang lingkup akademik. Untuk memiliki kemampuan menulis dan 

mendapatkan prestasi belajar yang tinggi memang terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi, salah satunya adalah kemampuan mahasiswa terkait literasi informasi. 

Literasi informasi menjadi salah satu kompetensi penting yang dapat membantu mahasiswa 

untuk mengembangkan kreativitas berpikir dan memproduksi konten-konten akademik 

berkualitas tinggi. Namun faktanya, literasi informasi masih menjadi permasalahan di 

Indonesia dimana tingkat literasi informasi mahasiwa berada pada kategori rendah hingga 

sedang. Padahal untuk membuat suatu karya tulis ilmiah dan mencapai prestasi belajar yang 

tinggi dibutuhkan kemampuan (skill) untuk menjadi salah satu senjata mencapai tujuan 

tersebut. Begitu pula permasalahan terkait menulis pada mahasiswa yang seringkali 

mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi bahan-bahan yang relevan. Oleh karena itu, 

penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah kompetensi literasi informasi yang dimiliki 

mahasiswa memiliki hubungan positif dengan kemampuan menulis dan prestasi belajar 

mahasiswa Universitas Airlangga. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuantitatif eksplanatif serta memiliki jumlah responden sebanyak 100 mahasiswa Universitas 

Airlangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dengan kekuatan 

hubungan yang sedang antara literasi informasi (X) dengan kemampuan menulis (Y1) dengan 

nilai koefisien korelasi 0,521 > rtabel 0,197, yang artinya semakin tinggi kompetensi literasi 

informasi maka semakin tinggi pula kemampuan menulis mahasiswa Universitas Airlangga. 

Selain itu juga terdapat hubungan positif dengan kekuatan hubungan yang kuat antara literasi 

informasi (X) dengan prestasi belajar (Y2) dengan nilai koefisien korelasi 0,787 > rtabel 0,197, 

yang artinya semakin tinggi kompetensi literasi informasi maka semakin tinggi pula tingkat 

prestasi belajar mahasiswa Universitas Airlangga. Besar kontribusi/sumbangan literasi 

informasi terhadap kemampuan menulis sebesar 27%, dan literasi informasi terhadap prestasi 

belajar sebesar 61,9%. 

 

Kata kunci: literasi informasi mahasiswa UNAIR, kemampuan menulis mahasiswa UNAIR, 

prestasi belajar mahasiswa UNAIR 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kemampuan menulis dan prestasi 

belajar menjadi hal yang penting dan utama 

bagi mahasiswa yang berada di ruang 

lingkup akademik. Memiliki kemampuan 

menulis dan prestasi belajar yang tinggi 

dibutuhkan suatu keterampilan, salah 

satunya adalah literasi informasi. Literasi 

informasi sebagai keterampilan yang 

dimiliki oleh individu berperan penting dan 

memiliki hubungan khususnya pada 

kemampuan mahasiswa serta hasil dalam 

pembelajaran di perguruan tinggi. Mohd 

Izwan (2011) mengatakan literasi informasi 

keperluan yang dapat melengkapi 

mahasiswa di perguruan tinggi untuk belajar 

secara efektif serta untuk mengembangkan 

kreativitas berpikir dan memproduksi 

konten-konten akademik dengan kualitas 



yang tinggi pada pembelajaran di dalam 

studinya. Kemampuan mahasiswa sebagai 

akademisi yang memiliki ilmu pengetahuan, 

ide, kreativitas, dan gagasan diharapkan 

dapat menuangkannya ke dalam tulisan serta 

mencapai prestasi belajar yang maksimal.  

Dalam proses menulis dan 

pembelajaran dibutuhkan keterampilan yang 

tinggi terlebih lagi saat ini perkembangan 

teknologi informasi berjalan dengan cepat 

yang berdampak pada banyaknya informasi 

yang beredar (information overload). Hal ini 

juga dibuktikan oleh Hosting Facts pada 

tahun 2017 yang menulis tentang Internet 

Stats & Facts yang menyebutkan bahwa 

terdapat lebih dari 2 juta posting blog 

diterbitkan di internet setiap hari, juga pada 

Agustus 2017 terdapat 1,24 miliar situs web 

di dunia. Dengan adanya Information 

Overload, mahasiswa dihadapkan dengan 

tugas mencari cara yang efektif untuk 

mengakses, mengevaluasi, dan 

menggunakan berbagai format dan sumber 

informasi. Cara yang efektif didapatkan 

ketika mahasiswa memiliki keterampilan 

yaitu literasi informasi, karena di dalam 

literasi informasi terdapat kemampuan untuk 

mengenali, mengakses, mengevaluasi, dan 

menggunakan informasi secara efektif dari 

berbagai macam sumber yang nantinya akan 

digunakan sebagai referensi di dalam 

menulis dan mengerjakan tugas-tugas 

sehingga mendapatkan hasil sesuai yang 

diharapkan. 

Kemampuan menulis dan prestasi 

belajar merupakan dua hal yang saling 

terkait dalam proses pembelajaran di 

perguruan tinggi. Namun dalam menulis 

terdapat masalah yang dialami oleh 

mahasiswa berdasarkan penelitian Dubicki 

(2015), mahasiswa sering menemukan 

pengalaman yang sulit pada penulisan 

naskah penelitian, khususnya dalam 

mengidentifikasi bahan-bahan yang relevan 

untuk dicantumkan, seperti buku, artikel 

ilmiah dan populer, dokumen dan statistik 

pemerintah, dan informasi yang 

dikumpulkan dari Web sites. Fakultas 

seringkali mengeluh mengenai mahasiswa 

yang terlalu fokus memakai mesin pencari, 

seperti Google, dan pada akhirnya gagal 

dalam menggunakan bahan-bahan ilmiah 

untuk mendukung penelitiannya. Hal ini 

juga dibuktikan dengan data yang dilansir 

Hosting Facts pada tahun 2017 tentang 

Internet Stats & Facts bahwa terdapat lebih 

dari 5,5 miliar pencarian Google dilakukan 

setiap hari, yang mana setiap menitnya 

terdapat sekitar 3.607.080 pencarian. 

Sedangkan prestasi belajar merupakan hasil 

akhir dari pembelajaran yang telah 

ditempuh. Prestasi belajar diukur dengan 

nilai akhir yang didapatkan setelah 

mengikuti ujian. Nilai juga dipengaruhi oleh 

hasil tugas-tugas yang telah dikerjakan, 



yang seringkali dalam bentuk paper maupun 

makalah. Seperti penelitian yang dilakukan 

oleh Tarrant et. al. (2008), untuk mengukur 

kemampuan menulis akademik pada 

mahasiswa keperawatan di Hong Kong 

didasarkan pada penilaian terhadap enam 

hal, yaitu kemampuan menulis akademik 

secara umum, format makalah akademis, 

proses penulisan esai, mambangun garis 

besar esai, plagiat, dan format penulisan 

APA. Referensi merupakan salah satu hal 

vital yang menentukan kualitas tulisan 

mahasiswa. Untuk mengatasi serta 

meminimalisir masalah tersebut, literasi 

informasi menjadi senjata bagi mahasiswa 

untuk mampu membedakan berbagai macam 

sumber informasi, dan menggunakan 

informasi paling tepat. 

Sebagai mahasiswa serta akademisi 

yang berkecimpung di dalam dunia 

pendidikan menyadari bahwa produksi dan 

konsumsi informasi dan ilmu pengetahuan 

menjadi hal yang utama. Tarrant et al. 

(2008) pada penelitian di kalangan 

mahasiswa keperawatan tentang literasi 

informasi dan kemampuan menulis 

akademik mengungkapkan bahwa kunci 

untuk kemampuan mahasiswa untuk 

menggunakan dan mengkomunikasikan 

informasi dalam cara yang tepat dan efektif 

adalah kemampuan menulis mereka. Namun 

masalah yang seringkali muncul adalah 

bahwa mahasiswa seringkali tidak tahu 

bagaimana format makalah atau tulisan 

akademik dan juga bagaimana 

menggunakan secara efektif literature 

kesehatan untuk menginformasikan dan 

mendukung penelitian mereka. Maka dari 

itu, suatu pendekatan di dalam kurikulum 

terkait literasi informasi dilakukan untuk 

mengimprovisasi keduanya.  

Menjadi individu yang literate 

khususnya memiliki literasi informasi 

memang merupakan sesuatu yang penting 

untuk meraih kesuksesan baik secara 

akademis maupun professional. Hal tersebut 

didukung dalam sebuah laporan berjudul 

What matters to student success: A review of 

the literature mengemukakan bahwa literasi 

informasi adalah salah satu indikator yang 

muncul untuk kesuksesan siswa (Kuh, 

Kinzie, Buckley, Bridges dan Kayek, 2006 

dalam Xiaorong Shao, 2016). Dan hasil dari 

penelitian yang dilakukan Xiaorong Shao di 

Appalachian State University dengan 

sampel 19 kelas yang mengikuti program 

yang diadakan, dengan jumlah 398 

mahasiswa, menunjukkan bahwa adanya 

literasi informasi yang di dalamnya 

termasuk kemampuan berpikir kritis dapat 

membantu meningkatkan kemampuan 

menulis dan prestasi akademik siswa. Ketiga 

nya juga memiliki hubungan yang kuat dan 

signifikan. Kemampuan menulis dilihat dari 

nilai tugas menulis yang telah ditentukan 

kriteria nya, sedangkan prestasi akademik 



dilihat dari GPAs (Grade Point Average). 

Hal ini menunjukkan bahwa literasi 

informasi memiliki berbagai peran penting 

dan memiliki hubungan di dalam 

kemampuan menulis dan prestasi belajar 

mahasiswa. 

Berbagai permasalahan yang muncul 

juga didukung dengan rendahnya 

kemampuan menulis atau tulisan yang 

memiliki kualitas tinggi, khususnya di 

Indonesia, dibuktikan dengan peringkat 

produksi tulisan berupa jurnal yang 

terindeks secara internasional. Menurut 

Scimago Journal & Country Rank pada 

tahun 2017, Indonesia berada di peringkat 

52 ditinjau dari jumlah publikasi ilmiah di 

jurnal internasional yang terindeks Scopus, 

dan di tingkat Asia, Indonesia berada di 

peringkat 11 di bawah Singapore, Hongkong 

Malaysia, dan Thailand. Melihat keadaan 

tersebut, literasi informasi penting untuk 

ditanamkan kepada mahasiswa agar mampu 

memiliki ilmu pengetahuan dengan kualitas 

tinggi dari hasil kemampuan untuk 

mengakses, mendapatkan, menggunakan 

informasi kredibel, dan menjadi pembelajar 

secara terus menerus, sehingga dapat 

dituangkan ke dalam tulisan dan 

mendapatkan prestasi belajar yang tingi. 

Berdasarkan masalah dan fenomena di atas 

maka peneliti berkeinginan untuk 

mendalami lagi permasalahan tersebut 

dengan melakukan penelitian yang 

menitiberatkan pada hubungan literasi 

informasi dengan kemampuan menulis dan 

prestasi belajar mahasiswa Universitas 

Airlangga Surabaya. 

1.2 Tinjauan Pustaka 

1.2.1 Literasi Informasi (Information 

Literacy Skills) pada Mahasiswa 

Konsep literasi informasi 

pertama kali diperkenalkan oleh Paul 

Zurkowski pada tahun 1974, yang 

merupakan presiden US Information 

Industry Association. Menurutnya 

literasi informasi adalah seseorang yang 

dilatih dalam penerapan sumber 

informasi untuk pekerjaan mereka, dan 

telah memperlajari teknik dan 

keterampilan untuk memanfaatkan 

berbagai macam alat informasi dan juga 

sumber utama dalam mencetak solusi 

informasi untuk masalah mereka. 

Menurut Association of College and 

Research Libraries (ACRL) tahun 2000 

literasi informasi adalah seperangkat 

kemampuan yang mengharuskan 

individu untuk “mengenali kapan 

informasi dibutuhkan dan memiliki 

kemampuan untuk menemukan, 

mengevaluasi, dan menggunakan secara 

efektif informasi yang dibutuhkan. 

Sedangkan Webber and Johnson (dalam 

Candy, 2002), di dalam tulisannya yang 

berjudul “Conceptions of Information 



Literacy: New Perspectives and 

Impplications”, mendefinisikan literasi 

informasi yang meliputi beberapa 

elemen di dalamnya, yaitu pencarian 

informasi yang efektif; pilihan informasi 

dari sumber informasi; evaluasi dan 

seleksi informasi; nyaman dalam 

menggunakan berbagai media untuk 

manfaat terbaik; kesadaran akan masalah 

yang harus dilakukan dengan bias dan 

keandalan informasi; dan efektivitas 

dalam mentransmisikan informasi 

kepada orang lain. Selanjutnya 

berdasarkan final report dari American 

Library Association’s 1989 Presidential 

Commission on Information Literacy, 

menjelaskan bahwa untuk menjadi 

melek informasi (information literate) 

seseorang harus dapat mengenali kapan 

informasi dibutuhkan dan memiliki 

kemampuan untuk menemukan, 

mengevaluasi dan menggunakan secara 

efektif informasi yang dibutuhkan. 

Seiring perkembangannya 

terdapat standar khusus untuk melihat 

kemampuan literasi informasi siswa 

pada masing-masing tingkatan 

pendidikan. Terdapat standar literasi 

informasi khusus untuk pendidikan 

tinggi yang ditetapkan oleh ALA (2000), 

melalui divisi Association of College 

And Research Libraries (ACRL) atau 

yang lebih dikenal dengan standard 

ACRL yang berjudul Information 

Literacy Competency Standards For 

Higher Education. Standar ini 

dikhususkan bagi mahasiswa, di 

dalamnya terdapat 5 (lima) standar, 

sebagai berikut: 

 Standar 1, mahasiswa yang 

melek informasi (information 

literate) mampu menentukan 

hakikat dan tingkat kebutuhan 

informasinya. 

Indikatornya: menjelaskan dan 

mengungkapkan kebutuhan 

informasinya, mengidentifikasi 

berbagai jenis dan format sumber 

informasi potensial, 

mempertimbangkan biaya dan 

keuntungan memperoleh 

informasi yang dibutuhkan, dan 

mengevaluasi kembali hakikat 

dan tingkat kebutuhan informasi. 

 Standar 2, mahasiswa yang 

melek informasi (information 

literate) mampu mengakses 

informasi yang dibutuhkan 

secara efektif dan efisien. 

Indikatornya: memilih metode 

pencarian informasi atau sistem 

temu balik informasi yang paling 

cocok untuk mengakses 

informasi yang dibutuhkan, 

mengkonstruksi dan menerapkan 



strategi penelurusan informasi 

yang dirancang secara efektif, 

menemubalikkan informasi 

secara online atau melalui orang 

lain (in person) dengan 

menggunakan berbagai metode, 

memperbaiki strategi 

penelusurannya bila diperlukan, 

serta meringkas, mencatat, dan 

mengelola informasi dan 

sumbernya. 

 Standar 3, mahasiswa yang 

melek informasi mampu 

mengevaluasi informasi dan 

sumbernya secara kritis dan 

menghubungkan informasi yang 

telah dipilih dengan basis 

pengetahuannya sendiri dan 

sistem nilai.  

Indikatornya: meringkas ide 

pokok untuk untuk disari dari 

informasi yang dikumpulkan, 

mengartikulasikan dan 

menerapkan kriteria awal untuk 

mengevaluasi informasi dan 

sumber-sumbernya, mensintesa 

ide pokok untuk membangun 

konsep baru, membandingkan 

pengetahuan baru dengan 

pengetahuan yang telah dimiliki 

sebelumnya untuk menentukan 

nilai tambah, kontradiksi, atau 

karakteristik unik lain dari 

informasi, menentukan apakah 

pengetahuan baru memiliki 

dampak terhadap sistem nilai 

seseorang dan mengambil 

langkah untuk perbedaan 

rekonsiliasi, memvalidasi 

pemahaman dan penafsiran 

informasi melalui diskurs dengan 

orang lain, pakar bidang ilmu, 

dan/atau praktisi, menentukan 

langkah apakah pencarian awal 

perlu direvisi. 

 Standart 4, mahasiswa yang 

melek informasi, baik secara 

individu maupun sebagai anggota 

kelompok mampu menggunakan 

informasi secara efektif untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

Indikatornya: menerapkan 

informasi baru dan informasi 

sebelumnya untuk merencanakan 

prestasi baru atau produk 

tertentu, merevisi proses 

pengembangan produk atau 

prestasi, mengkomunikasikan 

produk atau prestasi secara 

efektif kepada orang lain. 

 Standar 5, mahasiswa yang 

melek informasi mampu 

memahami berbagai isu sosial, 

ekonomi, dan hukum di sekitar 

penggunaan dan akses informasi, 



serta penggunaan informasi 

secara etis dan legal. 

Indikatornya: mahasiswa 

memahami berbagai isu etika, 

hukum, socio-ekonomis di 

sekitar informasi dan teknologi 

informasi, mahasiswa mampu 

mematuhi hukum, peraturan, 

kebijakan institusi, dan etika 

yang terkait dengan akses dan 

penggunaan sumber informasi, 

memberikan penghargaan 

terhadap penggunaan informasi 

dalam mengkomunikasikan 

produk atau prestasi. 

1.2.2 Kemampuan Menulis pada 

Mahasiswa 

Kemampuan menulis berarti 

kemampuan menuangkan gagasan, ide, 

ekspresi pikiran, serta pendapat ke 

dalam tulisan. Di dalam perguruan 

tinggi, menulis menjadi salah satu 

keterampilan utama yang wajib dimiliki 

oleh mahasiswa dalam studinya. Lea dan 

Stierer (2000) dalam buku nya yang 

berjudul Student Writing in Higher 

Education mengungkapkan bahwa tidak 

ada etilisme (predikat, nilai, status yang 

tinggi) dari pendidikan universitas 

tradisional yang lebih dilambangkan 

daripada dalam esai mahasiswa. 

Kesuksesan dalam menulis esai terikat 

dengan menjadi akademis untuk 

memperoleh praktik dan membagikan 

ideologi bersama komunitas akademik. 

Lea dan Stierer menjelaskan tiga 

perspektif tentang pengajaran penulisan 

akademis di perguruan tinggi. Pertama 

adalah perspektif keterampilan belajar 

(study-skill) yang mengasumsikan 

bahwa siswa dapat diajarkan 

seperangkat keterampilan dan strategi 

penulisan generik yang kemudian 

mereka terapkan pada disiplin mereka 

sendiri. Kedua adalah perspektif 

sosialisasi akademis di mana mahasiswa 

diperkenalkan ke dalam budaya 

universitas dan belajar menyesuaikan 

diri dengan cara menulis akademis. 

Ketiga adalah pendekatan literasi 

akademis yang memandang universitas 

sebagai lokasi wacana yang bersaing dan 

ideologi,  dimana siswa dibantu untuk 

memahami beragam praktik sosial dan 

bahasa dan menyebarkan judul-judul 

atau daftar bentuk tulisan yang sesuai 

dengan setting atau keadaan.  

Perguruan tinggi memiliki 

standar untuk penulisan yang dibuat oleh 

mahasiswa. Menulis yang sesuai dengan 

standar kepenulisan ilmiah memang 

memerlukan keterampilan yang tinggi, 

tidak dapat diraih secara instan. 

Rohmadi, dkk (2014) di dalam bukunya 

menuliskan terdapat beberapa hal yang 



perlu diperhatikan terkait kemampuan 

dalam menulis karya ilmiah, sebagai 

berikut. 

1. Menulis kalimat efektif 

Kalimat efektif merupakan 

kalimat yang komunikatif, mampu 

menyampaikan gagasan, perasaan, 

maupun pemberitahuan sesuai 

dengan maksud si pembaca atau 

penulis. Untuk itu, terdapat beberapa 

ketentuan yang harus dipenuhi, di 

antaranya adalah struktur kalimat 

harus benar, pilihan kata tepat, 

hubungan antarbagian logis, dan 

ejaan harus benar.  

2. Penulisan Paragraf 

Penulisan paragraf 

merupakan pengembangan 

keterampilan menulis kalimat. 

Rohmadi, dkk, di dalam bukunya 

menyebutkan syarat-syarat paragraf 

yang baik, yaitu kesatuan, kepaduan, 

dan kelengkapan. Kesatuan berarti 

uraian-uraian dalam sebuah 

paragraph tidak boleh menyimpang 

dari gagasan pokok. Kepaduan 

berarti bahwa dalam sebuah paragraf 

dibangun oleh kalimat-kalimat yang 

mempunyai hubungan timbal balik, 

dan urutan pikiran harus teratur, 

tidak adanya perloncatan pikiran. 

Sedangkan kelengkapan berarti 

sebuah paragraph dikatakan lengkap 

jika berisi kalimat-kalimat penjelas 

yang cukup menunjang kejelasan 

kalimat topik atau gagasan utama 

Selain itu, terkait penggunaan 

sumber atau referensi Darowski 

(2016) mengatakan bahwa 

mahasiswa mungkin mampu mencari 

sumber ilmiah yang tepat, mereka 

seringkali susah payah untuk 

menggunakan sumber tersebut ketika 

menulis. Keterlibatan sumber 

informasi yang digunakan juga 

menentukan kualitas dari sebuah 

tulisan. Seperti keterampilan 

mengakses, memilih, dan 

menggunakan informasi yang 

kredibel yang dijadikan sebagai 

referensi tulisan. Darowski (2016) 

menambahkan bahwa pengajaran 

literasi informasi dapat 

menginstruksi mahasiswa bagaimana 

mencari sumber yang tepat. 

1.2.3 Hubungan antara Literasi 

Informasi dengan Kemampuan 

Menulis 

Beberapa penelitian terdahulu 

menyebutkan bahwa tingkat literasi 

informasi mahasiwa diukur melalui 

tulisan mahasiswa yang dilihat dari 

bibliografi penelitian. Seperti penelitian 

Knight (2006) dan Samson (2010) 

menunjukkan bahwa literasi informasi 



memiliki hubungan dengan tulisan 

mahasiswa. Hasil penelitian tersebut 

ditindaklanjuti oleh Shao dan Purpur 

(2016) yang melihat hubungan antara 

literasi informasi pada kemampuan 

menulis dan prestasi belajar mahasiswa. 

Ia menekankan beberapa hal yang harus 

dipenuhi oleh mahasiswa dalam menulis, 

yaitu sumber informasi yang digunakan 

atau sitasi yang digunakan. Hasil 

penelitiannya menunjukkan dari nilai 

tugas menulis yang telah diikuti oleh 

mahasiswa secara positif dan kuat 

memiliki hubungan dengan literasi 

informasi. Scharf, Elliot, Huey, Briller, 

dan Joshi (2007) melihat persamaan atau 

kesejajaran antara pengajaran dan 

penilaian tulisan yang dapat diterapkan 

untuk pengajaran dan penilaian literasi 

informasi. Baik penulisan maupun 

literasi informasi adalah proses iteratif 

(berulang-ulang) yang memerlukan 

evaluasi informasi, pemikiran kritis dan 

penalaran, revisi, dan integrasi. Daniel 

dan Cals (2013) menjelaskan bahwa 

sebelum seseorang benar-benar memulai 

menulis, ia harus memiliki pemahaman 

yang jelas dan secara menyeluruh 

tentang tujuan utama penulisan dan 

temuan utama dari makalah yang 

dibuatnya sehingga akan menghasilkan 

tulisan cerita yang jelas dan ringkas. 

1.2.4 Prestasi Belajar pada Mahasiswa 

Prestasi belajar adalah 

penguasaan pengetahuan atau 

keterampilan yang dikembangkan 

melalui mata pelajaran, lazimnya 

ditunjukkan dengan nilai tes atau angka 

nilai yang diberikan oleh guru. Di 

perguruan tinggi, prestasi belajar dapat 

diukur melalui IPK (Indeks Prestasi 

Kumulatif) dan IPS (Indeks Prestasi 

Semester). Prestasi mahasiswa 

didefinisikan dalam Value of Academic 

Libraries oleh Megan Oakleaf (2010) 

sebagai salah satu dari beberapa dimensi 

pembelajaran. Pada konteks ini, prestasi 

belajar menunjuk pada IPK atau skor 

pada tes. Menurut Bowless-Terry 

(2012), IPK seorang siswa adalah 

ukuran pembelajaran dan prestasi yang 

tidak sempurna, karena nilai tidak dapat 

dipetakan secara langsung ke hasil 

belajar seperti literasi informasi. Ada 

beberapa faktor selain penguasaan 

belajar atau keterampilan yang bisa 

diukur dalam kelas, seperti kehadiran 

atau partisipasi. Terlepas dari variabel 

pengganggu ini, IPK tetap menjadi 

pengganti yang diterima secara luas 

untuk pembelajaran siswa. 

1.2.5 Hubungan antara Literasi 

Informasi dengan Prestasi 

Belajar 

Kedua ahli yang menyatakan 

konsep prestasi belajar di atas, Megan 



Oakleaf dan Bowless-Terry, 

menjelaskan hubungan antara literasi 

informasi yang di dalamnya diajarkan 

melalui perpustakaan yang berpengaruh 

pada prestasi siswa. Oakleaf (2010) 

melalui artikel yang diterbitkan oleh 

ALA (American Library Association) 

menyimpulkan dari beberapa penelitian 

bahwa perpustakaan akademik yang 

memiliki program literasi informasi 

kepada siswa memiliki hubungan dan 

pengaruh pada pembelajaran, dimensi 

pada pembelajaran adalah prestasi 

belajar yang diwakili oleh IPK (Indeks 

Prestasi Kumulatif) dan skor pada tes 

yang berhubungan dengan 

pendidikan/profesional. Sedangkan 

Bowless-Terry (2012), hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa 

mahasiswa yang telah mengikuti 

instruksi literasi informasi dan memiliki 

literasi informasi tinggi mendapatkan 

IPK yang tinggi pula. Secara umum 

menurut Crede dan Kuncel (2008) 

menyebutkan bahwa skills 

(kemampuan/keterampilan) yang 

dimiliki siswa merupakan hal yang 

mendukung prestasi belajar. Motivasi 

belajar dan keterampilan/kemampuan 

belajar menunjukkan hubungan yang 

kuat dengan keduanya yaitu IPK dan 

nilai di kelas individu. Crede dan Kuncel 

(2008) juga mendeskripsikan bahwa 

keterampilan belajar (study skills), siswa 

mampu mengatur waktu dan 

mengalokasikan sumber daya lain sesuai 

dengan tuntutan tugas akademik, 

kemampuan mengatur, meringkas, dan 

mengintegrasikan material. Salah satu 

representatif sumber utama nya adalah 

berpikir kritis (critical thinking). Hal ini 

juga didukung oleh Lau (2006) pada 

International Federation of Library 

Associations and Institutions (IFLA) 

yang menyebutkan bahwa kompetensi 

informasi atau literasi informasi adalah 

faktor kunci di dalam pembelajaran 

seumur hidup dan merupakan langkah 

awal menuju pencapaian tujuan 

pendidikan. 

1.3 Metodologi Penelitian 

Pendekatan yang digunakan pada 

penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. 

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian eksplanatif. Penelitian 

eksplanasi dimaksud untuk menjelaskan 

suatu generalisasi sampel terhadap 

populasinya atau menjelaskan hubungan, 

perbedaan atau pengaruh satu variabel 

dengan variabel yang lain (Bungin, 2005). 

Di mana penelitian ini dapat memberikan 

fakta atau suatu kebenaran yang akan ditarik 

kesimpulan umum tentang seluruh gejala 

yang diteliti. Untuk itu jenis penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan hasil secara 

akurat berdasarkan fakta-fakta mengenai 

hubungan antara literasi informasi dengan 



kemampuan menulis dan prestasi belajar 

mahasiswa Universitas Airlangga (UNAIR) 

Surabaya. 

Pada penelitian ini, peneliti memilih 

lokasi penelitian di Universitas Airlangga 

(UNAIR) Surabaya dengan alasan karena 

UNAIR merupakan salah satu universitas 

terbaik di Surabaya dan telah mengadakan 

program literasi informasi baik yang 

diberikan oleh perpustakaan maupun yang 

diajarkan oleh dosen. Teknik yang akan 

digunakan untuk mempresentasikan sampel 

dalam penelitian ini adalah proporsional 

random sampel atau proportionate random 

sampling. Alasan memakai teknik sampel 

ini adalah karena di UNAIR terdiri dari 13 

fakultas di dalamnya termasuk eksakta dan 

sosial, dan peneliti ingin melihat secara 

keseluruhan literasi informasi, kemampuan 

menulis dan prestasi belajar mahasiswa dari 

ke tiga belas fakultas yang ada secara 

proporsional. 

Untuk mengukur variabel literasi 

informasi dalam penelitian ini menggunakan 

skala pengukuran likert. Dari indikator 

kompetensi literasi informasi dikembangkan 

beberapa pertanyaan dengan jawaban pilihan 

berganda (multiple choice). Semua opsi 

jawaban terdiri dari 4 (A, B, C, D), dan 

masing-masing opsi/jawaban memiliki 

bobot/skor yang berbeda, yaitu 1,2,3,4. 

Untuk variabel kemampuan menulis peneliti 

meminta responden untuk mengirim tulisan 

melalui email, serta menggunakan 

pengukuran dengan langsung melakukan 

penilaian pada tugas-tugas atau karya 

terbaik yang pernah mereka buat selama 

perkuliahan. Penilaian didasarkan pada 

empat kategori yang menjadi kriteria, dan 

akan diberi rentang nilai dari angka 1 

sampai dengan 5, sesuai dengan kemampuan 

yang dilihat langsung pada tulisan/karya 

tulis responden. Untuk variabel prestasi 

belajar peneliti menggunakan pengukuran 

dengan berdasarkan Indeks Prestasi 

Kumulatif (IPK) mahasiswa. 

Teknik pengolahan data pada 

penelitian ini menggunakan beberapa uji 

statistik yang dilakukan dengan bantuan 

software SPSS. Uji statistik tersebut di 

antaranya adalah uji validitas, uji reliabilitas, 

uji normalitas, uji linearitas, dan uji 

koefisien korelasi Product Moment oleh 

Pearson. 

2. HASIL DAN PEMBAHASAN 

2.1 Literasi Informasi (X) 

Berdasarkan temuan di lapangan, 

diketahui bahwa literasi informasi pada 

Mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya 

berada pada kategori sedang dengan nilai 

2,93. Hal ini menunjukkan bahwa 

kompetensi literasi informasi yang dimiliki 

oleh Mahasiswa Universitas Airlangga 

Surabaya tergolong sedang. Nilai tertinggi 

terdapat pada standar 3 yaitu berkaitan 



dengan kemampuan mengevaluasi informasi 

dan sumbernya sumbernya secara kritis 

dengan jumlah nilai/skor 3,08. Berdasarkan 

skor tersebut juga berada pada kategori 

sedang. Padahal menurut Association of 

College and Research Library (ACRL) 

(2000), mahasiswa yang berliterasi 

informasi mampu meringkas ide pokok, 

memiliki kriteria untuk mengevaluasi 

informasi beserta sumbernya, seperti 

membandingkan informasi dari beberapa 

sumber serta mengevaluasi reliabilitas, 

validitas, keakuratan, dan lain-lain. 

Sedangkan nilai terendah terdapat pada 

standard 4 yaitu berkaitan tentang 

kemampuan menggunakan informasi secara 

efektif dengan jumlah skor/nilai 2,75 yang 

juga tergolong sedang. Padahal menurut 

Association of College and Research 

Library (ACRL) (2000), mahasiswa yang 

berliterasi informasi menggunakan 

informasi secara efektif untuk mencapai 

tujuan tertentu, seperti merencanakan dan 

membuat suatu produk, serta 

mengkomunikasikan produknya secara 

efektif kepada orang lain. Namun secara 

keseluruhan seperti yang diungkapkan oleh 

Limberg et al. (2012) bahwa literasi 

informasi yaitu kemampuan untuk mencari, 

memilih, mengevaluasi secara kritis dan 

menggunakan informasi untuk 

menyelesaikan masalah dalam berbagai 

konteks. 

Pada standar I tentang kemampuan 

mengidentifikasi dan formulasi kebutuhan 

informasi, hasil yang diperoleh pada standar 

ini menunjukkan nilai sebesar 3,03 yang 

berarti tergolong ke dalam kategori sedang, 

dimana mahasiswa telah cukup memiliki 

kemampuan dalam mengidentifikasi dan 

formulasi kebutuhan informasi. Mahasiswa 

UNAIR mampu mengenali dan mengetahui 

topik beserta tema dari informasi yang 

dibutuhkan sebagai langkah pertama yang 

dilakukan. Selain itu, mahasiswa UNAIR 

juga menganalisis topik untuk digunakan 

dalam mengidentifikasi kata kunci atau 

frase, lalu melakukan brainstorming kata 

kunci untuk pengenalan kebutuhan 

informasi. Apabila dianalisis menurut 

Association of College and Research 

Library (ACRL) (2000), bahwa mahasiswa 

yang berliterasi informasi mampu 

mengidentifikasi topik riset, 

mengidentifikasi konsep dan istilah utama 

yang menggambarkan kebutuhan informasi. 

Namun indikator kemampuan mengenali 

kebutuhan informasi memiliki hasil yang 

rendah, yaitu mahasiswa kurang mampu 

menjelaskan kebutuhan informasinya dalam 

menentukan titik sibak penelusuran, seperti 

subjek, kata kunci, pengarang atau judul. 

Mahasiswa UNAIR mayoritas langsung 

melakukan penelusuran informasi di internet 

dibanding menentukan terlebih dahulu 

istilah kunci. Secara keseluruhan, menurut 

Bothma (2009) mengatakan bahwa 



kesadaran seseorang saat ia membutuhkan 

informasi merupakan hal pertama yang 

melandasi keseluruhan perilaku.   

 Pada standar II tentang kemampuan 

mengakses sumber informasi secara efektif 

dan efisien, hasil yang diperoleh pada 

standar ini menunjukkan nilai sebesar 3,03 

yang tergolong sedang, dimana mahasiswa 

telah cukup memiliki kemampuan dalam 

mengakses sumber informasi secara efektif 

dan efisien. Hasil tertinggi yaitu pertama 

berkaitan dengan tingkat kemampuan 

menulis kutipan artikel jurnal dengan rata-

rata 3,31, lebih dari 50% yaitu 77 

mahasiswa mampu menulis kutipan artikel 

jurnal yang dibuktikan dengan pertanyaan 

lain yaitu kemampuan penulisan daftar 

pustaka untuk artikel. Kedua berkaitan 

dengan tingkat kemampuan menyimpan 

informasi kutipan guna kebutuhan referensi 

yang akan datang dengan rata-rata sebesar 

3,49, mahasiswa menunjukkan 

kemampuannya dengan memiliki tujuan 

utama menyimpan informasi kutipan untuk 

bahan referensi selanjutnya atau yang akan 

datang ketika membutuhkan. Hal tersebut 

sesuai dengan standar yang terdapat di 

Association of College and Research 

Library (ACRL) yaitu mahasiswa yang 

berliterasi informasi mampu mencatat 

semua informasi kutipan terkait untuk 

referensi di masa mendatang. Namun hasil 

terendah berkaitan dengan tingkat 

kemampuan menyarikan/menyalin informasi 

beserta sumbernya menggunakan teknologi, 

mahasiswa lebih memilih membuat catatan 

khusus dalam Word dan langsung mencatat 

ke dalam tulisan/tugas yang sedang dibuat, 

daripada memfotokopi/scan halaman-

halaman yang memuat informasi yang 

dibutuhkan. Padahal menurut Association of 

College and Research Library (ACRL), 

mahasiswa yang berliterasi informasi 

mampu memilih di antara berbagai 

teknologi yang paling tepat untuk 

mengekstrasi informasi yang dibutuhkan. 

Selain itu mahasiswa telah mampu memilih 

kata kunci yang tepat. 

Pada standar III tentang kemampuan 

mengevaluasi informasi dan sumbernya 

secara kritis, hasil yang diperoleh 

menunjukkan rata-rata sebesar 3,08 yang 

tergolong sedang, dimana mahasiswa 

UNAIR telah cukup memiliki kemampuan 

dalam mengevaluasi informasi dan 

sumbernya secara kritis. Mahasiswa mampu 

meringkas ide pokok dengan cara mencari 

masing-masing ide pokok lalu melakukan 

sintesa atau meringkas ide pokok tersebut, 

selain itu mahasiswa juga membaca satu 

persatu dan mencari masing-masing ide 

pokoknya. Hal tersebut sesuai dengan yang 

disebutkan di dalam standar Association of 

College and Research Library (ACRL), 

bahwa mahasiswa yang berliterasi informasi 

mampu meringkas ide pokok untuk disari 



dari informasi yang dikumpulkan dengan 

membaca teks dan memilih ide pokok. 

Mahasiswa mampu memilih kriteria-kriteria 

yang digunakan untuk mengevaluasi 

halaman web, seperti ketepatan, otoritas, 

objektivitas, dan keterkinian, serta mampu 

memeriksa kualitas suatu informasi dengan 

cara yang tepat, seperti dari dari segi 

penulis/ahli, kurun waktu terbit nya (up to 

date), sumber asalnya, dan fakta terjadinya 

(hoax/tidak). Hal ini senada dengan standar 

menurut Association of College and 

Research Library (ACRL), bahwa 

mahasiswa yang berliterasi informasi 

mampu memeriksa dan membandingkan 

informasi dari berbagai sumber untuk 

mengevaluasi keandalan, validitas, akurasi, 

otoritas, ketepatan waktu, dan sudut 

pandang. Namun hasil yang rendah 

mahasiswa menunjukkan partisipasi yang 

kurang dalam membahas/diskusi mengenai 

suatu topik di dalam grup suatu forum di 

media sosial, sebagian besar dari mereka 

hanya bergabung dalam grup chat namun 

jarang berpartisipasi aktif di dalam diskusi. 

Pada standar IV tentang kemampuan 

menggunakan informasi secara efektif, hasil 

yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai 

rata-rata pada standar ini sebesar 2,75 yang 

tergolong sedang. Hal tersebut menunjukkan 

pula bahwa mahasiswa UNAIR memiliki 

kemampuan yang cukup dalam 

menggunakan informasi secara efektif. 

Terkait membagikan dan dan 

mengkomunikasikan karya memperoleh 

hasil nilai rata-rata sebesar 2,93 yang 

tergolong sedang. Mahasiswa UNAIR 

memilih mengkomunikasikan karya kepada 

dosen/teman untuk memenuhi tugas, bahkan 

terdapat pula yang memilih 

mempublikasikan karyanya ke media 

publikasi. Selain itu mereka juga 

membagikan kepada teman-teman dekat. 

Hal tersebut sesuai menurut Association of 

College and Research Library (ACRL) 

(2000), bahwa mahasiswa yang berliterasi 

informasi mampu mengkomunikasikan 

produk atau prestasi secara efektif kepada 

orang lain, dan juga memilih format media 

komunikasi yang paling mendukung tujuan 

produk atau kinerja atau audiens yang 

dituju. Selain itu, mahasiswa mampu 

mengetahui dan mengoreksi kesalahan-

kesalahan yang dibuat jika karya/tulisan 

kurang baik lalu membuat karya baru. 

Namun hasil terendah berkaitan dengan 

kemampuan menerapkan pengetahuan lama 

dan pengetahuan baru ke dalam karya 

dengan hasil nilai rata-rata 2,06, dimana 

mahasiswa memiliki kemmpuan yang 

kurang dalam menerapkan pengetahuan 

lama dan pengetahuan barunya ke dalam 

tulisan, seperti membuat sebuah karya tulis 

atau sekedar menuliskannya ke dalam blog 

pribadi. 



Pada standar V tentang memahami 

aspek ekonomi, hukum, dan sosial yang 

berkaitan dengan penggunaan informasi dan 

akses serta menggunakan informasi secara 

legal dan etis, hasil yang diperoleh 

menunjukkan nilai rata-rata sebesar 2,79 

yang tergolong sedang, dimana mahasiswa 

UNAIR cukup mampu dalam memahami 

berbagai aspek tersebut dan menggunakan 

informasi secara legal dan etis. Bothma 

(2009) menyimpulkan bahwa seseorang 

melek (literasi) informasi menyadari hal-hal 

yang berkaitan dengan aspek hukum dalam 

pemanfaatan informasi, sehingga ia bisa 

menggunakan informasi secara bertanggung 

jawab, sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Sebagian mahasiswa UNAIR jika 

ingin mengakses informasi close access 

harus mendaftar dan menggunakan ID yang 

valid serta tidak mempalsukan ID. Hal 

tersebut senada menurut Association of 

College and Research Library (ACRL) 

(2000) bahwa mahasiswa berliterasi 

informasi menggunakan kata sandi yang 

disetujui dan bentuk ID lain untuk akses ke 

sumber informasi. Selanjutnya, mahasiswa 

cukup mampu dalam menuliskan sumber 

pada karya serta mempertunjukkan 

pemahaman kekayaan intelektual dan 

copyright. Namun hasil terendah berkaitan 

dengan kemampuan mengidentifikasi 

sumber yang tidak perlu dikutip dengan 

hasil nilai rata-rata 2,44, dimana mahasiwa 

sebagian besar tidak dapat membedakan 

mana informasi yang perlu dicantumkan 

sumbernya dan mana yang tidak. 

 

 

2.2 Kemampuan Menulis (Y1) 

Berdasarkan temuan data di 

lapangan, diketahui bahwa kemampuan 

menulis Mahasiswa Universitas Ailangga 

Surabaya berada pada kategori tinggi 

dengan nilai sebesar 3,60 dari nilai 

maksimal 5. Pertama, keefektifan kalimat 

yang digunakan. Hasil yang diperoleh 

menunjukkan nilai rata-rata sebesar 3,34 

yang tergolong sedang. Namun masih 

terdapat mahasiswa yang menggunakan 

pengulangan kata, pemilihan kata kurang 

tepat, susunan kalimat yang kurang baik, 

serta kalimat yang kurang dapat dipahami 

dan membingungkan. Padahal menurut 

Widjono (2012) menjelaskan bahwa kalimat 

efektif adalah kalimat yang singkat, padat, 

jelas, lengkap dan dapat menyampaikan 

informasi secara tepat kepada oranglain 

yang membacanya. Kedua, penggunaan kata 

depan, hasil yang diperoleh menunjukkan 

nilai rata-rata sebesar 3,55 yang tergolong 

tinggi, dimana mahasiswa UNAIR memiliki 

kemampuan dalam menggunakan kata 

depan dengan benar dalam kategori tinggi. 

Ketiga, kesesuaian antar paragraf, hasil yang 

diperoleh menunjukkan nilai sebesar 3,76 

yang tergolong tinggi. Mahasiswa mampu 



membuat paragraf satu dengan paragraf 

berikutnya saling berkaitan, sesuai gagasan 

utama dan topik pembahasan. Hal tersebut 

sesuai dengan Rohmadi, dkk. (2014) bahwa 

paragraf yang baik memiliki kesatuan, 

kepaduan, dan kelengkapan. Keempat 

adalah referensi, hasil diperoleh 

menunjukkan nilai rata-rata sebesar 3,78 

yang tergolong tinggi. Mahasiswa UNAIR 

telah mampu memilih sumber-sumber 

informasi yang kredibel, seperti dari jurnal 

ilmiah dan buku. Mereka juga rata-rata telah 

mencantumkan sumber yang dikutip ke 

dalam daftar pustaka. Hal tersebut senada 

dengan Potter (2004) yang mengatakan 

bahwa tidak semua orang dapat mengakses 

informasi secara akurat, terpercaya, berasal 

dari sumber dengan otoritas yang baik, 

kecuali orang tersebut secara akademis 

memiliki kemampuan dan kecakapan 

mencari informasi dengan baik, menyitir 

pertanyaannya adalah sebagai 

kaum/kalangan terpelajar. 

2.3 Prestasi Belajar (Y2) 

Berdasarkan temuan data di 

lapangan, dapat diketahui bahwa prestasi 

belajar mahasiswa Universitas Ailangga 

Surabaya berada pada kategori sedang 

dengan nilai rata-rata sebesar 3,33 dari nilai 

maksimal 4. Nilai tersebut merupakan rata-

rata dari total IPK keseluruhan 100 orang 

mahasiswa, yaitu 333,28. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa mahasiswa UNAIR 

memiliki prestasi belajar yang sedang. 

Prestasi belajar diukur berdasarkan IPK 

telah cukup mampu menggambarkan 

prestasi belajar mahasiswa. Hal tersebut 

sesuai dengan konsep menurut Bowless-

Terry (2012) bahwa ada beberapa faktor 

selain penguasaan belajar atau keterampilan 

yang bisa diukur dalam kelas, seperti 

kehadiran atau partisipasi. Terlepas dari 

variabel pengganggu ini, IPK tetap menjadi 

pengganti yang diterima secara luas untuk 

pembelajaran siswa. Lebih ditegaskan pula 

oleh Megan Oakleaf (2010) bahwa prestasi 

belajar menunjuk pada IPK atau skor pada 

tes. 

2.4 Hubungan antara Literasi Informasi 

dengan Kemampuan Menulis 

Berdasarkan temuan dan hasil uji 

statistik, menghasilkan kesimpulan bahwa 

literasi informasi (X) memiliki hubungan 

dengan kemampuan menulis pada 

mahasiswa (Y1). Keputusan hasil penelitian 

ini didapatkan berdasarkan hasil perhitungan 

uji korelasi pada tabel 3.65 yang 

menunjukkan nilai koefisien korelasi 

sebesar 0,521, yang berarti lebih besar (>) 

dari rtabel 0,197 (0,521 > 0,197), sehingga 

hipotesis nol H0 ditolak dan H1 diterima. Hal 

ini berarti terdapat hubungan yang 

signifikan antara literasi informasi dan 

kemampuan menulis. Kekuatan hubungan 

yang terdapat di antara dua variabel tersebut 

tergolong sedang, serta memiliki arah 



hubungan yang positif. Artinya semakin 

tinggi tingkat kompetensi literasi informasi 

yang dimiliki mahasiswa Universitas 

Airlangga, maka kemampuan menulis nya 

juga semakin tinggi. 

2.5 Hubungan antara Literasi Informasi 

dengan Prestasi Belajar 

Berdasarkan temuan dan hasil uji 

statistik, menghasilkan kesimpulan bahwa 

literasi informasi (X) memiliki hubungan 

dengan prestasi belajar pada mahasiswa 

(Y2). Keputusan hasil penelitian ini 

didapatkan berdasarkan hasil perhitungan uji 

korelasi pada tabel 3.66 yang menunjukkan 

nilai koefisien korelasi sebesar 0,787, yang 

berarti lebih besar (>) dari rtabel 0,197 (0,787 

> 0,197), sehingga hipotesis nol H0 ditolak 

dan H2 diterima. Hal ini berarti terdapat 

hubungan yang signifikan antara literasi 

informasi dan prestasi belajar. Kekuatan 

hubungan yang terdapat di antara dua 

variabel tersebut tergolong kuat, serta 

memiliki arah hubungan yang positif. 

Artinya semakin tinggi tingkat kompetensi 

literasi informasi yang dimiliki mahasiswa 

Universitas Airlangga, maka prestasi belajar 

nya juga semakin tinggi. 

3. PENUTUP 

3.1 Kesimpulan 

1. Hasil analisis data menggunakan 

statistik menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang siginifikan 

antara literasi informasi (variabel X) 

dan kemampuan menulis (Y1) pada 

mahasiswa. Kesimpulan ini 

didapatkan berdasarkan hasil 

perhitungan menggunakan uji 

korelasi Product Moment dengan 

nilai koefisien korelasi yang lebih 

besar dari rtabel , yaitu 0,521 > 0,197. 

Hasil perhitungan tersebut 

menghasilkan suatu keputusan 

bahwa H0 ditolak karena nilai sig. < 

0,05, yaitu 0,000 < 0,05, sehingga 

terbukti bahwa terdapat hubungan 

yang signifikan antara literasi 

informasi dengan kemampuan 

menulis mahasiswa Universitas 

Airlangga. Kekuatan hubungan yang 

dimiliki oleh variabel literasi 

informasi (variabel X) dan 

kemampuan menulis (Y1) adalah 

sedang. Arah hubungan yang 

dimiliki bersifat positif yang artinya 

adalah semakin tingginya 

kompetensi literasi informasi yang 

dimiliki oleh mahasiswa, maka 

semakin tinggi pula kemampuan 

menulis mahasiswa Universitas 

Airlangga. Besar sumbangan atau 

kontribusi variabel literasi informasi 

(X) dan kemampuan menulis (Y1) 

adalah sebesar 27%. 

2. Hasil analisis data menggunakan 

statistik menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang siginifikan 



antara literasi informasi (variabel X) 

dan prestasi belajar (Y2) pada 

mahasiswa. Kesimpulan ini 

didapatkan berdasarkan hasil 

perhitungan menggunakan uji 

korelasi Product Moment dengan 

nilai koefisien korelasi yang lebih 

besar dari rtabel, yaitu 0,787 > 0,197. 

Hasil perhitungan tersebut 

menghasilkan suatu keputusan 

bahwa H0 ditolak karena nilai sig. < 

0,05, yaitu 0,000 < 0,05, sehingga 

terbukti bahwa terdapat hubungan 

yang signifikan antara literasi 

informasi dengan prestasi belajar 

mahasiswa Universitas Airlangga. 

Kekuatan hubungan yang dimiliki 

oleh variabel literasi informasi 

(variabel X) dan prestasi belajar (Y2) 

adalah kuat. Arah hubungan yang 

dimiliki bersifat positif yang artinya 

adalah semakin tingginya 

kompetensi literasi informasi yang 

dimiliki oleh mahasiswa, maka 

semakin tinggi pula prestasi belajar 

mahasiswa Universitas Airlangga. 

Besar sumbangan atau kontribusi 

variabel literasi informasi (X) dan 

prestasi belajar (Y2) adalah sebesar 

61,9%. 

3.2 Saran 

Berdasarkan hasil yang didapat pada 

penelitian ini, peneliti memberikan saran 

bagi pustakawan untuk lebih gencar lagi 

dalam membantu mahasiswa untuk 

meningkatkan kompetensi literasi informasi. 

Hal tersebut dapat dilakukan dengan 

memberikan pelatihan secara rutin pada 

mahasiwa, lebih tepat lagi kedepannya dapat 

memberikan pelatihan secara intens dah 

khusus kepada mahasiswa baru agar sejak 

dia menjadi mahasiswa, mereka mampu 

memanfaatkan sumber daya yang dimiliki 

perpustakaan secara maksimal. 

Perpustakaan juga sebaiknya menambah 

jumlah fasilitas jurnal ilmiah, karena 

terdapat 32% mahasiswa memilih indeks 

jurnal ilmiah sebagai sumber informasi 

awal. Selain itu, perpustakaan dapat 

membuat aplikasi perpustakaan digital agar 

mahasiswa lebih mudah mengakses sumber 

informasi yang dimiliki oleh perpustakaan. 

Terakhir, pustakawan diharapkan juga 

membantu siswa dalam memberi pelatihan 

terkait cara penggunaan penelusuran tingkat 

lanjut pada Online Public Access Catalog 

(OPAC). 

Saran peneliti bagi pihak fakultas 

dan dosen, sebaiknya fakultas mengadakan 

mata kuliah wajib kepada mahasiswa di 

awal semester terkait literasi informasi yang 

di dalamnya terdapat cara menelusur, 

menemukan, dan membedakan informasi 

yang kredibel, serta cara-cara menulis yang 

baik terutama dalam penggunaan referensi, 

dan cara mengutip. Pihak fakultas dapat 



bekerjasama dengan pustakawan dalam 

mengajarkan literasi informasi kepada 

mahasiswa melalui kelas khusus. Selain itu 

fakultas dapat menambahkan kurikulum 

serta mata kuliah mengenai pengajaran 

penulisan, seperti teknik penulisan ilmiah. 

Selanjutnya bagi pihak pengajar/dosen, 

sebaiknya lebih menuntut mahasiswa untuk 

menggunakan sumber informasi atau 

referensi yang kredibel dalam setiap tugas 

yang diberikan. Dosen juga sebaiknya 

mendorong mahasiswa untuk lebih produktif 

dalam memproduksi informasi dan 

pengetahuan dalam sebuah karya/tulisan 

ketika mahasiswa memiliki kemampuan 

lebih dalam hal tersebut. 

Saran peneliti bagi mahasiswa, 

sebaiknya mahasiswa lebih aktif dalam 

mengikuti program yang diadakan oleh 

perpustakaan terkait literasi informasi. 

Mahasiswa sebaiknya lebih memanfaatkan 

layanan-layanan dan sumber daya yang ada 

di perpustakaan dengan maksimal, seperti e-

journal, e-book, ruang baca, repository, dan 

fasilitas lain-lain, karena sudah terbukti 

kualitas informasi nya. Mahasiswa juga 

sebaiknya lebih aktif dalam melakukan 

diskusi dengan orang lain untuk membahas 

suatu topik melalui forum komunikasi 

elektronik agar dapat menambah 

pemahaman terhadap suatu informasi. 

Untuk peneliti selanjutnya, peneliti 

memberikan saran agar lebih dalam dan 

fokus dalam menggali hal-hal yang 

berhubungan dengan kemampuan menulis 

dan prestasi belajar mahasiswa selain literasi 

informasi. Selain itu terkait hubungan 

literasi informasi dengan kemampuan 

menulis terkait referensi/bibliografi yang 

digunakan, sebaiknya peneliti selanjutnya 

menilai secara lebih dalam referensi yang 

digunakan dalam tulisan mahasiswa seperti 

jumlah referensi, alasan menggunakan 

referensi tersebut, cara mengutip referensi 

yang benar, serta apakah sumber yang 

dikutip telah ditulis seluruhnya di dalam 

bibliografi. Lalu terkait prestasi belajar, 

peneliti selanjutnya dapat lebih menggali 

hal-hal lain yang berhubungan seperti 

kesibukan mahasiswa, model pembelajaran 

di dalam kelas, dan kebijakan pihak 

dosen/fakultas. 
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