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PERBEDAAN GENDER DALAM PERILAKU PENEMUAN INFORMASI AKADEMIS
DI KALANGAN MAHASISWA FISIP UNIVERSITAS AIRLANGGA

Annisarti Siregar1

ABSTRACT
Gender is an inherent trait of men and women socially constructed by one's culture,
religion, and social environment, which is also a much-discussed variable in scientific
research, especially in information behavior because it affects the behavior of one's
seeking. The information seeking behaviour has many models and stages, it depends on
every expert who puts it forward. in this study, the theory of Kuhlthau's findings was used
to analyze the seeking behavior of academic information Faculty of Social Science And
Political Science Faculty of Airlangga University distinguished by gender. In theory there
are six steps that are cascading and related. This stage of information seeking behavior is
influenced by three facts of affective, cognitive, and psikomotorik, these three factors are
psychological aspects. This research uses descriptive quantitative method and random
sampling system is used to determine the sample and get 100 respondents with division of
50 men and 50 women. Data were collected by using questionnaire and got the result that
there is no difference of percentage on all questionnaire question indicator.

ABSTRAK
Gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dibangun secara
sosial oleh budaya, agama, dan lingkungan sosial seseorang, yang juga merupakan
variabel yang banyak dibahas dalam penelitian ilmiah, terutama dalam perilaku informasii
karena mempengaruhi perilaku penemuan seseorang. Perilaku penemuan informasi
memiliki banyak model dan tahapan, itu tergantung pada setiap ahli yang
mengedepankannya. Dalam penelitian ini, teori temuan Kuhlthau digunakan untuk
menganalisis perilaku penemuan informasi akademik di kalangan mahasiswa Fakultas
Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga yang dibedakan berdasarkan jenis
kelamin. dalam teori ada enam langkah yang mengalir dan terkait. tahap perilaku
penemuan informasi ini dipengaruhi oleh tiga fakta afektif, kognitif, dan psikomotorik,
ketiga faktor ini adalah aspek psikologis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif
kuantitatif dan sistem random sampling digunakan untuk menentukan sampel dan
mendapatkan 100 responden dengan pembagian 50 pria dan 50 wanita. Data dikumpulkan
dengan menggunakan kuesioner dan didapat hasil bahwa tidak ada perbedaan persentase
pada semua indikator pertanyaan kuesioner.
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1. PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang

Perbedaan gender merupakan suatu
perbedaan yang tidak dilihat berdasarkan
kodrat yang melekat pada seseorang.
Gender merupakan suatu sifat yang
melekat pada kaum laki-laki maupun
perempuan yang dikonstruksi secara
sosial maupun budaya. Ciri-ciri ataupun
sifat yang melekat pada laki-laki dan
perempuan tersebut bisa mengalami
pertukaran. Pertukaran tersebut dapat
disebabkan oleh faktor sosial ataupun
tempat tinggal masing-masing individu
tersebut serta budaya yang ada
disekitarnya. Gender yang merupakan
suatu sifat yang dimiliki oleh laki-laki
dan perempuan yang mana bisa terjadi
pertukaran sifat dan ciri diantara
keduanya tersebut merupakan suatu
pokok kajian yang banyak dibincangkan
pada saat sekarang ini. Bahkan dalam
perilaku penemuan informasi gender
merupakan variabel yang dapat diakui
dan digunakan sebagai variabel penelitian
untuk melihat bagaimana perbedaan
perilaku penemuan informasi setiap
individu. Hal tersebut sesuai dengan
penelitian yang dilakukan oleh Santosi
Halder, Anjali Ray, dan P. K.
Chakrabarty pada tahun 2010 yang
berjudul “Gender Differences in
Information Seeking Behavior in Three
University in West Benga, India”, yang
mana penelitian tersebut menjelaskan
bahwa gender merupakan variabel yang
telah diidentifikasi dalam beberapa studi
sebagai variabel yang mungkin
mempengaruhi riset yang terkait dengan
penemuan informasi. Selain itu,
penelitian yang dilakukan oleh Jela dan
Jaroslay pada tahun 2007 yang berjudul
“Users Information Behaviour- A Gender
Perspective”, menjelaskan bahwa gender
merupakan variabel yang produktif untuk

memahami latar belakang kognitif dan
sosial manusia dalam pengolahan
informasi.  Dari kedua penelitian tersebut
dapat disimpulkan bahwa gender
merupakan variabel yang dapat
digunakan untuk mengetahui kebutuhan
informasi, penemuan informasi, serta
pengolahan informasi di kalangan
mahasiswa.

Gender yang merupakan suatu hal
yang bisa dikonstruksi tersebut
tergantung dimana seseorang berada dan
bagaimana lingkungan yang
mempengaruhinya, yang mana hal
tersebut akan memunculkan perbedaan-
perbedaan pemikiran mengenai
pandangan terhadap laki-laki dan
perempuan di dalam masyarakat.
Perbedaan tersebut dapat dilihat bahwa
perempuan di judge lebih emosional
dibandingkan dengan laki-laki dan
banyak hal lain yang membedakan antara
laki-laki dan perempuan di masyarakat.
Dengan adanya perbedaan pemikiran
yang membedakan antara laki-laki dan
perempuan tersebut apakah memberikan
dampak terhadap perilaku penemuan
informasinya.

Penemuan informasi merupakan
suatu kegiatan yang dilakukan dengan
sengaja untuk mengatasi adanya
kesenjangan. Dalam penemuan informasi
tersebut terdapat berbagai macam
perilaku. Perilaku informasi sudah ada
sejak dahulu, bahkan semakin
berkembangnya zaman manusia selalu
berusaha memperbaiki kemampuannya
untuk menerima dan menyebarkan
informasi. Setiap orang tentunya
membutuhkan informasi. Begitu juga
para civitas akademik terutama
mahasiswa sangat membutuhkan
informasi dalam memenuhi tuntutan tugas
yang diberikan oleh staf pengajar.
1.2.Tinjauan Pustaka
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1.2.1. Gender dalam Penemuan
Informasi

Gender adalah perbedaan peran
perempuan dan laki-laki dimana yang
membentuk adalah konstruksi sosial dan
kebudayaan, jadi bukan konstruksi yang
dibawa sejak lahir (Nugroho, 2008: ix).
Selain itu, Williams dkk dalam The
OXFAM Gender Training Manual (dalam
Nugroho, 2008: 4), mengartikan gender
sebagai suatu didikan yang sudah
diberikan dari sejak bayi, seperti cara
bersikap, berperilaku, berperan dan
melakukan pekerjaan sepantasnya laki-
laki dan perempuan, serta mereka juga
dididik bagaimana cara berelasi diantara
mereka sehingga pada akhirnya sikap
inilah yang akan membentuk identitas diri
dan peran gender dalam masyarakat.

Berikut merupakan penelitian
terdahulu, yang menjelaskan tentang
perbedaan gender dalam perilaku
informasi yaitu penelitian yang dilakukan
oleh Steinerova dan Susol (2007) yang
berjudul Users Information Behaviour-A
Gender Perspective, yang mana dalam
penelitiannya tersebut mengemukakan
bahwa, Perkembangan representasi
mental dan penekanan konteks sosial dan
kultural yang berbeda memiliki pengaruh
terhadap perilaku informasi. Perempuan
lebih menekankan pada kebutuhan akan
relasi antar orang, laki-laki cenderung
lebih berkonsentrasi pada performa
individu. Hal ini juga telah dibuktikan
dalam sejumlah studi mengenai
perbedaan antara laki-laki dan perempuan
dalam penggunaan internet (misalnya
Fallows 2005, Losh 2003, Kennedy dkk
2003).

Penelitian lain yang menjelaskan
tentang perbedaan gender dalam
penemuan informasi yaitu penelitian
yang dilakukan oleh Paramita dan
Goutam pada tahun 2017 yang berjudul

“Gender-Specific Informations Seeking
Behaviour”, merupakan penelitian yang
dibuat untuk menguji apakah ada
perbedaan penemuan informasi
berdasarkan gender, yang mana survei
tersebut menguji delapan puluh orang
yang meliputi laki-laki dan perempuan
dari kalangan guru, mahasiswa, tenaga
kerja terampil, dan tenaga kerja tidak
terampil dari sebuah kota dan sebuah
pedesaan. Hasil yang didapatkan yaitu,
pada umumnya pola penemuan informasi
pada laki-laki dan perempuan tidak
menunjukkan pola yang seragam dan
konsisten. Penelitian tersebut juga
mengungkapkan adanya variasi
kebutuhan informasi dan perilaku
penemuan informasi baik antara laki-laki
dan perempuan maupun antara laki-laki
dengan laki-laki lainnya.

Selain itu, penelitian yang
dilakukan oleh Maghferat dan Stock pada
tahun 2010 yang berjudul “Gender-
Specific Information Search Behavior”,
memberikan hasil bahwasanya laki-laki
mencoba untuk menggunakan layanan
informasi yang profesional serta
menggunakan mesin pencarian dalam
proses pencarian informasi, hal tersebut
terlepas dari kesulitan pencarian dan
perumusan tugas yang dimiliki.
Sebaliknya, perempuan berperilaku hati-
hati dalam memilih sumber pencarian.
Perempuan memutuskan sumber
pencarian yang akan mereka gunakan
dengan penuh kehati-hatian dan mereka
terampil dalam pembuatan tugas tersebut.
Sehingga dapat disimpulkan perempuan
lebih puas dengan hasil yang mereka
peroleh daripada laki-laki. Dalam hal ini,
penelitian dilakukan pada siswa yang
melakukan pencarian informasi
menggunakan mesin pencarian.

Dari penjelasan tersebut dapat
disimpulkan bahwa faktor mental dan
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lingkungan seseorang sangat
mempengaruhi pola perilaku penemuan
informasinya, sehingga akan terlihat
perbedaan perilaku dalam penemuan
informasi dari laki-laki dan perempuan
ataupun antara laki-laki dan laki-laki atau
perempuan dan perempuan.
1.2.2.Perilaku Penemuan Informasi

Model Kuhlthau
Menurut Donald penemuan

informasi merupakan suatu usaha sadar
yang dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan informasi dan menghindari
adanya kesenjangan pengetahuan yang
dimiliki. Kuhlthau (1991), mengenalkan
teori information Search Process (ISP).
Dalam model ISP tersebut,
menggambarkan pemikiran, tidakan, dan
perasaan yang dijabarkan dalam enam
tahapan yang dapat dilihat pada gambar
berikut,

Gambar 1. Information Search Process Model (ISP)
Sumber. Kuhlthau, C.C. 2010. Guided Inquiry: School

Libraries in the 21st Century. School Library
Worldwide. Vol. 16, 2, hlm 20.

Adapun penjelasan dari tahapan
dalam model ISP yang dapat dilihat pada
gambar 1 tersebut (Kuhlthau, 2009: 4),
yaitu: Initiation, yaitu ketika seseorang
menjadi sadar dari kurangnya
pengetahuan atau pemahaman dan adanya
perasaan ketidakpastian dan ketakutan
yang umum. Selection, ketika topik atau
masalah diidentifikasi lalu tumbuhnya
rasa optimis untuk memulai pencarian
informasi. Dalam tahapan ini perbedaan

gender akan terlihat ketika mahasiswa
mencari atau melakukan proses
penemuan infromasi, apakah mahasiswa
melakukan penemuan informasi secara
individual atau berkolaborasi dengan
mahasiswa lainnya. Exploration,
informasi yang tidak kompatibel ditemui
membuat seseorang merasa dalam
ketidakpastian, kebingungan, dan
keraguan, yang mana hal tersebut
menyebabkan terjadinya rasa
keingintahuan dan kepercayaan diri
dalam melakukan penemuan informasi
akan meningkat. Formulation, perspektif
terbentuk dan ketidakpastian berkurang
karena kepercayaan mulai meningkat.
Pada tahapan ini seseorang mulai
memfokuskan informasi yang dibutuhkan
dan melakukan penilaian terhadap
informasi tersebut. Dalam tahapan ini
terdapat tindakan yang akan dilakukan
oleh seseorang guna untuk memfokuskan
informasi yang dibutuhkan. Collection,
ketika informasi yang berkaitan dengan
perspektif terfokus dikumpulkan dan
ketidakpastian akan sebuah informasi
hilang karena informasi yang dibutuhkan
tersebut telah terpenuhi. Terakhir
presentation, ketika pencarian selesai
dengan memunculkan pemahaman baru
yang memungkinkan orang untuk
menjelaskan kembali kepada orang lain
atau menggunakan informasi yang telah
ditemukan tersebut dalam hal pelajaran.

Model ISP yang dibuat oleh
Khulthau ini merupakan model yang
biasa digunakan oleh peneliti untuk
mengetahui perbedaan gender, salah satu
peneliti tersebut yaitu Steinerova dan
Susol. Dalam penelitiannya yang berjudul
Users Information Behavior – A Gender
Perspective yang menjelaskan bahwa
pada model Kuhlthau terdapat tiga
komponen yang mempengaruhi tahapan
penemuan informasi yaitu komponen
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kognitif, komponen afektif, dan
komponen sosial, yang mana komponen
kognitif merupakan sesuatu yang dimiliki
seseorang misalnya pengetahuan awal
serta motivasi dalam penemuan
informasi. Komponen afektif merupakan
emosi seseorang yang mendorong dalam
kegiatan penemuan informasi. Serta
komponen sosial yaitu bagaimana cara
seseorang mencari informasi, secara
perseorangan atau secara kolaborasi. Dari
ketiga komponen yang mempengaruhi
tahapan penemuan informasi tersebut
akan dikaji berdasarkan perbedaan gender
sehingga didapatkan hasil perbedaan
gender dalam penemuan informasi. Selain
itu, dalam jurnalnya Oyeniyi (2013)
mengungkapkan bahwa konsep gender
juga dapat dipelajari melalui literatur
psikologis sosial dimana perbedaan fisik,
mental, dan sosial dari laki-laki dan
perempuan dan hal tersebutlah yang
membuat teori Kuhlthau dapat digunakan
untuk menganalisis perbedaan gender
dalam perilaku penemuan informasi
karena terdapat tiga aspek psikologis
yang mempengaruhi tahapan penemuan
informasi Kuhlthau.
1.3.Metodelogi

Penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan metode penelitian
kuantitatif dengan sifat deskriptif.
Menurut Ruslan (2013: 12), metode
penelitian kuantitatif deskriptif
merupakan penelitian yang digunakan
untuk menggambarkan tentang
karakteristik (ciri-ciri) individu, situasi
atau kelompok tertentu. Penelitian ini
relatif sederhana yang tidak memerlukan
landasan teoritis rumit atau pengajuan
hipotesis tertentu. Dalam penentuan
jumlah sampel, peneliti menggunakan
sistem random sampling dan didapatkan
100 orang responden dan kemudia untuk
penentuan responden dalam penelitian in,

peneliti menggunakan teknik systematic
random sampling.
2. PEMBAHASAN
2.1.Perbedaan Gender dalam Perilaku

Penemuan Informasi di Kalangan
Mahasiswa FISIP Universitas
Airlangga

Model ISP Kuhlthau
menggambarkan bahwa serangkaian
pengetahuan, tindakanm dan perasaan
ikut serta dalam pencarian informasi.
Ketiga aspek tersebut memberikan
pengaruh dalam proses penemuan
informasi dan dari aspek tersebutlah yang
membuat model ini digunakan untuk
menganalisa perbedaan gender dalam
penemuan informasi karena pengetahuan,
tindakan, dan perasaan setiap orang itu
memiliki perbedaan terutama dari segi
gender. Hal tersebut sesuai dengan
pendapat Handayani dan Sugiarti dalam
bukunya yang berjudul Konsep dan
Teknik Penelitian Gender (2006: 7),
mengatakan bahwa perbedaan fisik-
biologis antara laki-laki dan perempuan
tidak terdapat perbedaan pendapat.
Sejumlah ilmuwan beranggapan bahwa
perbedaan anatomi biologis dan
komposisi kimia dalam tubuh
berpengaruh pada perkembangan
emosional dan kapasitas intelektual
masing-masing. Berikut merupakan
tahapan penemuan informasi menurut
Kuhlthau (1991),
2.1.1. Initiation

Initiation atau tahap awalan
merupakan tahap dimana mahasiswa
FISIP menyadari permasalahan yang
mereka hadapi mengenai sebuah
informasi. Pada tahapan ini mahasiswa
FISIP merasakan perasaan ketidakpastian,
yang mana perasaan tersebut akan
membawa mereka untuk melakukan
pencarian terhadap informasi yang
mereka butuhkan. Menurut Kuhlthau
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(1991) dalam modelnya initiation
merupakan tahapan ketika seseorang
menjadi sadar dari kurangnya
pengetahuan atau pemahaman dan adanya
perasaan ketidakpastian dan adanya
reaksi perasaan yang timbul dari
ketidakpastian tersebut. Hal tersebut
sesuai dengan hasil temuan data
menunjukan bahwa reaksi perasaan yang
dirasakan oleh mahasiswa FISIP dengan
gender laki-laki ketika menyadari
kebutuhan informasi yaitu perasaan biasa
saja dengan persentase sebesar 50% dan
frekuensi sebanyak 25 orang. Sedangkan
pada perempuan reaksi perasaan
terbanyak yaitu mereka merasa gelisah
ketika menyadari kebutuhan informasi
dengan persentase sebesar 44% dan
frekuensi sebanyak 22 orang.

Dari data tersebut dapat dilihat
bahwasanya adanya reaksi perasaan yang
berbeda antara laki-laki dan perempuan.
Adanya reaksi perasaan yang berbeda
tersebut membuktikan bahwa perbedaan
gender juga menyebabkan adanya
perbedaan perasaan yang dirasakan oleh
setiap individu. Perasaan yang dirasakan
oleh responden juga merupakan ungkapan
emosional dari dalam diri mereka. Hal
tersebut sesuai dengan beberapa pendapat
para ahli yang dirangkum dalam
penelitian Steinerova dan Susol (2007),
yang menjelaskan bahwa jika laki-laki
memiliki peran alami sebagai pemburu,
pejuang, dan pelindung, maka perempuan
memiliki kepedulian dan sensitivitas
terhadap orang lain serta memiliki
ekspresifitas emosional dan adaptabilitas.

Rasa gelisah yang dirasakan oleh
responden perempuan tersebut bisa terjadi
karena kurangnya waktu yang digunakan
untuk melakukan kegiatan penemuan
informasi sementara informasi yang
mereka butuhkan belum dapat ditemukan.
Seperti yang diutarakan oleh Fakih (2007)

bahwa ketika seorang perempuan
memilih untuk eksis juga di luar
pekerjaan domestik, maka perempuan
harus bersiap-siap untuk menanggung
resiko beban kerja ganda. Sehingga ketika
seorang perempuan memilih untuk
melanjutkan pendidikannya sampai ke
perguruan tinggi maka perempuan
tersebut harus bersiap untuk mampu
membagi waktu untuk kepentingan study
dan untuk urusan domestiknya meskipun
perempuan tersebut belum berkeluarga.
Hal tersebut selaras juga dengan yang
dikemukakan oleh Heinstrom (2003),
bahwa salah satu pemacu munculnya rasa
cemas atau panic pada seseorang ketika
melakukan kegiatan penemuan informasi
adalah keterbatasan waktu yang dimiliki.
Oleh sebab itu, dalam penelitian ini para
responden merasakan kegelisahan ketika
sadar akan kebutuhan informasi karena
mereka memiliki waktu terbatas untuk
melakukan penemuan informasi.
2.1.2. Selection

Selection atau tahap pemilihan
merupakan tahapan yang dialami oleh
responden ketika sudah mengidentifikasi
permasalahan dan kebutuhan informasi
yang dimiliki. Menurut Kuhlthau (1991)
tahapan ini merupakan tahapan dimana
masalah yang ada telah diidentifikasi dan
ketidakpastian yang dirasakan akan
memberikan cara optimis untuk memulai
pencarian informasi. Pada tahapan ini
responden mulai memilih-milih cara apa
yang akan mereka lakukan untuk
memenuhi kebutuhan informasi dan
sumber informasi apa yang akan
digunakan. Menurut Farida (2005: 66),
ada beberapa jenis sumber informasi yang
dapat menjadi bahan rujukan untuk
memenuhi kebutuhan informasi.

Dari 50 orang responden laki-laki
memilih sumber informasi cetak sebanya
6 orang dengan persentase 12% dan yang
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memilih sumber informasi elektronk
sebanyak 44 orang dengan persentase
88%. Sedangkan dari 50 orang responden
perempuan, yang memilih sumber
informasi cetak sebanyak 11 orang
dengan persentase 22% dan yang memilih
sumber informasi elektronik sebanyak 39
orang dengan persentase 78%.

Dari data tersebut dapat dilihat
bahwa lebih banyak dari responden laki-
laki yang memilih untuk menggunakan
sumber informasi cetak daripada
perempuan yang mana hal tersebut
merupakan suatu konstruksi yang sudah
ada di masyarakat bahwa perempuan
tersebut melek akan teknologi dan kurang
percaya diri dalam menggunakan
teknologi. Hal tersebut sesuai dengan
hasil peneitian yang dilakukan oleh
Halder dkk yang menyatakan bahwa
terkait dengan latar belakang sosial dan
budaya dari gender, perempuan
cenderung lebih mudah untuk mengalami
kegelisahan dalam penggunaan komputer
dan merasa kurang percaya diri. Oleh
sebab itu wajar jika responden laki-laki
memiliki persentase yang lebih tinggi
dalam penggunaan sumber informasi
elektronik daripada perempuan untuk
menelusuri informasi yang dibutuhkan.
2.1.3. Exploration

Menurut Kuhlthau (1991), tahapan
exploration merupakan tahapan yang
sering dikatakan proses yang paling sulit
karena perasaan kebingungan dan
ketidakpastian sering kali bertambah
dikarenakan penemuan informasi yang
tidak sesuai serta tidak sesuai dengan
konsep atau kebutuhan informasi
sebelumnya.

Menurut Kuhlthau (1991)
mengungkapkan bahwa tahap exploration
seseorang akan melakukan tindakan
penemuan informasi tambahan dengan
berbagai macam cara. Pernyataan tersebut

dapat dibuktikan dari hasil penelitian
yang telah dilakukan oleh peneliti yang
menyatakan bahwa ketika responden
tidak menemukan informasi yang
dibutuhkan pada tahapan sebelumnya
maka responden akan melakukan
pencarian informasi ke sumber lain
dengan persentase 90% dari responden
laki-laki dan frekuensi sebanyak 45 orang
serta 94% dari responden perempuan dan
frekuensi sebanyak 47 orang. Dari hasil
temuan data ini, tidak terlalu terlihat
perbedaan pendapat antara responden
laki-laki dan perempuan.

Kuhlthau (1991) mengemukakan
bahwa pada tahap exploration seseorang
akan berusaha mengakses informasi
tambahan melalui sumber informasi
nonterorganisir atau bisa juga mengaitkan
dengan pengalaman, ataupun mencari ke
sumber informasi terorganisir. Dalam
penelitian ini, data yang peneliti dapatkan
yaitu responden melakukan penjelajahan
informasi dengan sumber informasi
terorganisir, yang mana bahwa 48% dari
responden laki-laki memilih
menggunakan sumber informasi search
engine untuk mengeksplore informasi
lebih lanjut. Tetapi dari responden
perempuan, para responden lebih memilih
untuk menggunakan jurnal dalam
mengeksplor dan menelusuri informasi
dengan persentase sebesar 50% dan
frekuensi sebanyak 25 orang.

Pada paparan data tersebut dapat
dilihat perbedaan pilihan sumber
informasi lanjutan yang digunakan oleh
responden laki-laki dan perempuan dalam
penjelajahan informasi. Banyak dari
responden laki-laki memilih
menggunakan search engine sedangkan
responden perempuan lebih memilih
menggunakan jurnal untuk menjelajahi
informasi. Tetapi dalam pemilihan
sumber informasi yang digunakan untuk
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menemukan informasi yang dibutuhkan,
responden perempuan banyak memilih
untuk menggunakan sumber informasi
elektronik sehingga dapat disimpulkan
bahwa terdapat perubahan penggunaan
sumber informasi yang digunakan oleh
responden perempuan dalam pemenuhan
kebutuhan informasinya.

Perbedaan tersebut sesuai dengan
penelitian yang dilakukan oleh Dubi dan
Rutsch (dalam Magferat dan Bursa, 2010:
3), meneliti perilaku pencarian informasi
di internet dari siswa dengan berbagai
jenis sekolah. Dalam penelitian tersebut
perbedaan gender signifikan terjadi.
Diamati bahwa siswa perempuan tidak
memiliki kepercayaan diri, mereka
berperilaku dengan kurang pasti daripada
siswa laki-laki saat menggunakan
internet. Siswa perempuan merasa kurang
kompeten dalam menggunakan mesin
pencari dan mereka lebih sering
membutuhkan bantuan dari guru dan
menggambarkan sistem merupakan
sesuatu yang rumit. Meskipun penelitian
tersebut dilakukan di kalangan siswa
tetapi penelitian tersebut menggambarkan
adanya perbedaan dalam penggunaan
sumber informasi antara laki-laki dan
perempuan.
2.1.4. Formulation

Menurut Kuhlthau (1991) dalam
tahapan ini seseorang akan berusaha
memfokuskan informasi yang diperoleh.
Dalam tahapan ini, sebelum mulai
menyusun informasi seseorang meneliti
atau menilai kembali terlebih dahulu
informasi yang ditemukan. Dari
pernyataan tersebut dapat dibuktikan
dengan hasil penelitian yang menyatakan
bahwa 74% dari responden laki-laki dan
88% dari responden perempuan membaca
kembali informasi yang telah ditemukan.
Data tersebut sesuai dengan pendapat
Kuhlthau dimana responden membaca

kembali informasi yang diperoleh untuk
memfokuskan informasi tersebut sesuai
kebutuhan atau tidak.
2.1.5. Collection

Menurut Kuhlthau (1991), pada
tahap collection yang dilakukan
seseorang hanyalah mengumpulkan
informasi dan pengumpulan informasi
tersebut dapat dilakukan dengan berbagai
cara. Dari penelitian hasil yang dilakukan,
adapun cara yang dilakukan responden
dalam pengumpulan informasi dan
didapatkan data bahwa 56% dari
responden laki-laki dan frekuensi
sebanyak 28 orang serta 68% dari
responden perempuan dan frekuensi
sebanyak 34 orang memilih untuk
mengunduh informasi untuk
mengumpulkan informasi yang
ditemukan. Dari data tersebut dapat
disimpulkan bahwa banyak dari
responden laki-laki dan perempuan yang
memilih untuk mengunduh informasi
yang dibutuhkan ketika mereka telah
menemukan informasi tersebut.

Selanjutnya dalam teorinya
Kuhlthau (1991) mengungkapkan bahwa
seseorang akan melakukan penilaian
terhadap informasi yang diperoleh pada
tahapan pengumpulan ini. Penilaian
informasi tersebut dapat dilakukan
dengan berbagai cara, yang mana dalam
penelitian ini responden melakukan
penilaian informasi dengan melihat
sumber informasi yang digunakan dengan
persentase masing-masing 70% dari
responden laki-laki dan perempuan
dengan frekuensi sebanyak 35 orang.
Kemudian ada satu diantara 50 responden
laki-laki dengan persentase 1% yang
memiliki pemikiran bahwa untuk menilai
sebuah informasi itu dengan melihat
apakah informasi tersebut masuk akal
atau tidak, karena bagi responden tersebut
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informasi yang akurat adalah informasi
yang harus masuk akal.
2.1.6. Presentation (Tahap Penyajian)

Pada tahapan ini ditandai dengan
adanya reaksi yang timbul yaitu perasaan
lega atau kecewa dari seseorang, yang
mana hal tersebut tergantung dengan
informasi yang mereka temukan dan juga
bisa dibedakan berdasarkan gender
seseorang. Dari hasil penelitian yang
dilakukan, 64% dari responden laki-laki
dan frekuensi sebanyak 32 orang serta
80% dari responden perempuan dengan
frekuensi sebanyak 40 orang merasa puas
ketika kebutuhan informasi mereka
terpenuhi. Data yang diperoleh dari hasil
penelitian yang dilakukan membenarkan
teori Kuhlthau tersebut dimana responden
merasa puas ketika informasi yang
dibutuhkan telah terpenuhi.

Dalam penemuan informasi yang
telah dilakukan, seseorang selalu
memiliki tujuan sehingga melakukan hal
tersebut. Menurut Wilson (2006),
perilaku penemuan informasi adalah
upaya untuk memenuhi informasi dengan
tujuan tertentu. Dalam penelitian ini,
tujuan masing-masing 44% dari
responden laki-laki dan peremupuan
dengan frekuensi sebanyak 22 orang
memiliki tujuan hanya menyimpan
informasi saja setelah informasi yang
dibutuhkan terkumpul dan telah disajikan
dalam bentuk tugas, riset penelitian,
ataupun membuat ringkasan materi.
Selanjutnya terdapat 34% dari responden
laki-laki dan frekuensi sebanyak 16 serta
22% dari responden perempuan dan
frekuensi sebanyak 11 orang memilih
untuk membagi informasi yang telah
ditemukan dan disajikan dalam bentuk
apapun dengan teman atau membuat
forum diskusi, yang mana hal ini
bertujuan untuk berbagi informasi kepada
mahasiswa. Dari data tersebut dapat

diketahui bahwa banyak dari responden
laki-laki dan perempuan lebih memilih
hanya menyimpan informasi yang telah
mereka olah dan tidak melakukan
penyebaran informasi melalui forum
diskusi atau sejenisnya. Hal tersebut
berbeda dengan penelitian sebelumnya
yang menjelaskan bahwa beberapa studi
sebelumnya menemukan bahwa
perempuan lebih kreatif, kolaboratif, dan
pragmatis ketika berkenan dengan
berbagi informasi dan menemukannya
(Steinerova & Susol, 2007). Dapat
disimpulkan bahwa adanya perbedaan
tingkat kolaboratif perempuan dalam
menggunakan informasi yang telah
diperoleh. Selain itu, studi yang
dilakukan oleh Allen dan Kim (2001)
yang dijelaskan kembali oleh Halder dkk
dalam penelitian yang menyatakan
bahwa, dalam riset saat ini perempuan
cenderung, 1) menjadi pengguna yang
keranjingan akan informasi, 2) terlibat
lebih dalam menggunakan informasi yang
ditemukan, dan 3) berkeinginan  untuk
memindahkan informasi yang diinginkan
kepada orang lain. Sedangkan dalam
penelitian yang peneliti lakukan,
responden perempuan lebih banyak
memilih untuk menyimpan informasi
yang telah mereka temukan dan tak ada
juga sebagian responden perempuan yang
memilih untuk membagikan informasi
yang diperoleh atau melakukan diskusi
dengan persentase sebesar 22% dan
frekuensi sebanyak 11 orang. Selain itu,
dengan adanya Net Generation tersebut
akan membuat mulai memudarnya
perbedaan dalam perilaku informasi
antara laki-laki dan perempuan yang
mana dapat dilihat pada hasil penelitian
yang telah peneliti jelaskan sebelumnya.
2.2.Perbedaan Gender dalam

Penggunaan Sumber Informasi di
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Kalangan Mahasiswa FISIP
Universitas Airlangga

Dalam menganalisa dan
menggambarkan penggunaan sumber
informasi di kalangan mahasiswa, peneliti
masih menggunakan model Kuhlthau
(1991) yaitu tahapan kedua dalam
penemuan informasi yaitu tahapan
selection. Dalam model Kuhlthau (1991),
semua tahapan penemuan informasi
merupakan tahapan yang saling berkaitan
antara tahapan satu dan tahapan kedua.
Oleh sebab itu, dalam bagian ini peneliti
hanya mengeksplore lebih banyak lagi
mengenai tahapan selection tersebut.
Seperti yang telah dibahas pada 2.1.2.
yaitu masalah tahapan selection, yang
mana pada tahapan selection mahasiswa
mulai merasakan percaya diri untuk
menelusuri informasi yang dibutuhkan
dan telah diketahui banyak dari responden
laki-laki dan perempuan memilih untuk
menggunakan sumber infromasi
elektronik untuk menelusuri informasi.
Dalam pemilihan sumber informasi
elektronik tersebut, responden laki-laki
memiliki persentase yang lebih tinggi
daripada responden perempuan, yang
mana hal tersebut dipengaruhi oleh
konstruksi sosial yang ada di masyarakat.
Sesuai dengan penelitian yang dilakukan
oleh Jela dan Jaroslay (2007)
mengungkapkan bahwasanya perempuan
kurang memiliki pengalaman dalam
penggunaan sumber informasi elektronik.
Tetapi dalam penelitian yang peneliti
lakukan, persentase responden perempuan
dalam memilih sumber informasi
elektronik juga cukup tinggi yaitu 78%
dengan frekuensi 39 orang dari 50 orang
responden, yang mana hal tersebut
dipengaruhi oleh Net Generation yang
muncul pada dua dekade abad 20. Net-
generation disebut juga dengan generasi
milenial yang mana menurut Lyons

(dalam Putra: 129) generasi ini banyak
menggunakan teknologi komunikasi
instant seperti email, sms, instant
messaging, dan medial sosial, dengan
kata lain generasi ini merupakan generasi
yang tumbuh pada era internet booming.
Selain itu, menurut So, dkk (2012),  Net
Generation merupakan generasi yang
dikelilingi oleh teknologi digital dan
banyak asumsi yang muncul mengenai
persepsi terhadap teknologi dan
pembelajaran. Generasi ini memiliki gaya
belajar yang berbeda dan generasi ini
dapat mencari dan memproses informasi
dengan cepat.

Kuhlthau (1991) juga
mengungkapkan bahwa pada tahap
pemilihan seseorang akan menyediakan
waktu atau meluangkan waktu untuk
berinteraksi dengan sumber informasi
yang digunakan. Dalam penelitian ini,
46% dari responden laki-laki dan 54%
dari responden perempuan mengakses
informasi 0-3 kali dalam sehari. Banyak
dari responden baik laki-laki maupun
perempuan jarang mengakses informasi
yang mana telah dipaparkan pada data
sebelumnya. Kemudian ada beberapa
responden yang memilih opsi lainnya
dengan jawaban bahwa mereka
mengakses informasi kapanpun
membutuhkan informasi dengan
persentase sebesar 10% dari responden
laki-laki dan frekuensi sebanyak 5 orang
serta 6% dari responden perempuan dan
frekuensi sebanyak 3 orang.
3. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang
dilakukan, dapat simpulkan bahwa,
terdapat tindakan yang beragam yang
dilakukan mahasiswa FISIP dalam
penemuan informasi. Kemudian dapat
diketahui bahwasanya tidak terdapat
perbedaan gender yang begitu besar
dalam perilaku penemuan informasi
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akademis di kalangan mahasiswa FISIP
Universitas Airlangga, hal tersebut
dipengaruhi oleh kemajuan teknologi
informasi yang semakin berkembang
yang membuat mahasiswa bebas
melakukan cara apapun dalam penemuan
informasi. Selain itu, dalam penggunaan
sumber informasi untuk memenuhi
kebutuhan informasinya, mahasiswa
FISIP Universitas Airlangga baik laki-
laki maupun perempuan lebih banyak
memilih untuk menggunakan sumber
informasi elektronik dengan persentase
88% dari responden laki-laki dan 78%

dari responden perempuan karena bagi
mereka sumber informasi elektronik lebih
mudah untuk digunakan dan bisa
digunakan kapanpun dan dimanapun.
Tetapi tak dapat dipungkiri dengan
adanya konstruksi sosial gender yang
menganggap bahwa perempuan asing dan
kurang percaya diri dengan sumber
informasi elektronik maka banyak dari
responden perempuan juga yang memilih
sumber informasi cetak dengan
persentase 22% dari jumlah responden
perempuan yang ada.
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