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ABSTRAK 

 Penelitian ini berjudul perilaku 

penemuan informasi murid SMA sederajat 

(SMA dan MA) dalam menentukan studi 

lanjut ke jenjang perguruan tinggi maupun 

sekolah kedinasan. Penelitian ini bertujuan 

untuk melihat bagaimana perilaku 

penemuan informasi yang dilakukan oleh 

murid SMA sederajat dalam menentukan 

studi lanjut. Penelitian dilakukan di 

Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, karena 

melihat antusias murid SMA yang setiap 

tahunnya meningkat untuk melanjutkan 

studi ke jenjang perguruan tinggi maupun 

sekolah kedinasan. Penelitian ini dilakukan 

dengan metode kuantitatif deskriptif 

dengan teknik pengambilan sampel 

purposives dengan menggunakan kriteria 

tertentu sebagai syarat responden dalam 

penelitian. Penelitian ini dilakukan pada 

100 responden yang dibagi menjadi dua, 

yaitu 50 responden SMA dan 50 

responden MA. Fenomena yang terjadi 

saat ini adalah murid SMA setelah lulus 

dari bangku sekolah menengah akhir 

mereka merasa bingung atau dilema terkait 

dengan keinginan mereka untuk 

melanjutkan studi, ingin memilih jurusan 

apa dan ingin melanjutkan studi kemana. 

Dalam penelitian ini diperoleh data bahwa 

murid SMA sederajat melakukan proses 

penemuan informasi yang meliputi enam 

tahapan didalamnya, yaitu initiation, 

selection, exploration, formulation, 

collection dan presentation. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa murid pada tahap 

awalnya merasa bingung atau dilema 

terhadap permasalahan, dan kemudian 

mereka terdorong untuk melakukan 

penemuan informasi yang mereka 

butuhkan dengan berbagai macam cara. 

Murid SMA sederajat mulai mencari serta 

memperoleh informasi dari berbagai 

sumber dan saluran informasi yang 

tersedia, baik dalam bentuk online/digital 

maupun offline/cetak. Sehingga pada 

tahapan akhir murid  SMA sederajat 

merasa puas, optimis, tidak bingung lagi 

dengan informasi akhir yang mereka 

peroleh dan mereka dapat memilih 

perguruan tinggi dan sekolah kedinasan 

sesuai dengan keinginan mereka. 

 

Kata kunci : Murid SMA sederajat, 

Perilaku Penemuan Informasi, Lanjut 

Studi 

 

ABSTRACT 

 This research entitled the 

information seeking behavior of senior 

high school students (SMA and MA) in 

determining further study to university 

level as well as official school. This study 

aims to see how the behavior of 

information seeking conducted by high 

school students equal in determining 

further study. The research was conducted 

in Sidoarjo regency of East Java, because 

of the enthusiasm of high school students 

who increased every year to continue their 

studies to college or state level. This 

research was conducted by descriptive 

quantitative method with purposive 

sampling technique by using certain 

criteria as respondent requirement in 

research. This research was conducted on 



100 respondents divided into two, namely 

50 respondents SMA and 50 respondents 

MA. The phenomenon that occurs today is 

high school students after graduating from 

high school they feel confused or “dilema” 

related to their desire to continue study, 

want to choose what majors and want to 

continue study where. In this research, it is 

found that high school students are equally 

involved in information seeking process 

which includes six stages, namely 

initiation, selection, exploration, 

formulation, collection and presentation. 

This study concludes that students at the 

initial stage feel confused or “dilema” 

about the problem, and then they are 

compelled to make the seeking of the 

information they need in various ways. 

High school students are starting to seek 

and obtain information from various 

sources and channels of information 

available, either in the form of 

online/digital or offline/printed. So that in 

the final stages of high school students are 

equally satisfied, optimistic, not confused 

again with the final information they get 

and they can choose college and school 

service according to their wishes. 

 

Keywords: Senior High School Students, 

Information Seeking Behavior, Further 

Study 

 

Pendahuluan 

 Dalam kehidupan sehari-hari pada 

saat manusia beraktivitas, tidak luput 

aktivitasnya pada sebuah informasi, 

dimana dalam aktivitas kehidupannya 

seorang manusia dikelilingi oleh berbagai 

informasi akibat dari adanya kebutuhan 

informasi yang dimiliki dan dirasakan oleh 

manusia, selain karena adanya kebutuhan 

dari manusia, kemunculan informasi juga 

terbentuk dan tersebar akibat dari adanya 

saluran informasi yang tersedia 

disekeliling manusia, baik dalam lingkup 

kehidupan sosialnya maupun informasi 

yang terliput di dalam media, seperti 

media cetak maupun media online, dimana 

yang di dalam media tersebut terkandung 

sumber informasi (Aspray & Hayes, 

2011). Dikarenakan aktivitas manusia itu 

dikatakan tidak luput dari adanya suatu 

informasi, maka tentunya didalam proses 

pemenuhan kebutuhan informasi manusia 

diperlukan adanya proses penemuan 

informasi. Pada kalangan pelajar SMA 

yang notabene sudah menginjak kelas tiga, 

tentu dalam penemuan sebuah informasi 

guna memenuhi kebutuhan akan 

informasinya, diperlukan proses dan 

tahapan-tahapan dalam penemuan 

informasi yang bagus, karena diharapkan 

informasi yang diperolehnya nanti dapat 

dijadikan sebagai pemenuh kebutuhan 

informasinya  (Beheshti, Cole, Abuhimed, 

& Lamoureux, 2015). 

 Pada jenjang pendidikan Sekolah 

Menengah Atas, pada tingkatan 

pendidikan Sekolah Menengah Atas 

(SMA) dan Madrasah Aliyah (MA), baik 

itu sekolah negeri maupun sekolah swasta, 

pada setiap tahunnya akan memiliki 

lulusan murid yang memiliki jumlah 

berbeda-beda pada setiap tahunnya, 

terkadang jumlah lulusan murid 

meningkat, dan bisa juga menurun jumlah 

lulusan muridnya. Pada tingkatan 

pendidikan SMA sederajat (khususnya 

pada jenjang SMA dan MA) yang sedang 

menduduki pada bangku kelas tiga 

khususnya, posisi tersebut akan membawa 

mereka para murid SMA sederajat ke arah 

dilema atau kebingungan, dimana 

kebingungan tersebut yang dirasa adalah 

terkait dengan akan melanjutkan studi 

kemana, pada perguruan tinggi apa, 

sekolah kedinasan apa, jurusan atau 

program studi apakah yang akan mereka 

pilih dan seterusnya. Padahal seperti yang 

diketahui juga, perguruan tinggi maupun 

sekolah kedinasan tersendiri khususnya 

yang ada di negara Indonesia jumlahnya 

juga cukup banyak, baik itu yang negeri 

maupun swasta, dan juga instansi-instansi 

tersebut tersebar pada tiap kota maupun 

tiap provinsi yang ada di Indonesia. 

Tentunya setiap perguruan tinggi dan 

kedinasan juga pasti memiliki program 

studi atau jurusan yang jumlah dan 



jenisnya beragam. Dari hal tersebut murid 

kelas tiga SMA sederajat akan merasa 

kebingungan atau merasa gelisah ketika 

mereka hendak akan melanjutkan studi 

mereka. Apalagi dapat dilihat pula dari 

jumlah kuota penerimaan mahasiswa baru 

atau siswa baru yang terdapat pada jenjang 

studi perguruan tinggi dan sekolah 

kedinasan yang terdapat di Indonesia, hal 

ini tidak sebanding dengan keluaran 

jumlah murid yang lulus setiap tahunnya 

yang ada di negara Indonesia. 

 Dapat dilihat pada data yang 

ditemukan oleh peneliti, data yang terkait 

dengan jumlah lulusan sekolah menengah 

atas (SMA) yang ada di Indonesia, baik 

sekolahan pada tingkat negeri maupun 

swasta. Pada tahun pendidikan 2013/2014 

jumlah lulusan sebesar 1.343.483 orang. 

Kemudian berlanjut lagi pada tahun 

pendidikan 2014/2015 jumlah lulusan 

bertambah menjadi 1.429.795 orang. Dan 

pada data terakhir pada tahun pendidikan 

2015/2016 jumlah lulusan sebesar 

1.423.607 (Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2016). Kemudian pada data 

lainnya diperoleh data terkait peserta yang 

lulus dalam seleksi masuk perguruan 

tinggi, yaitu untuk jalur seleksi SNMPTN 

dan SBMPTN pada tahun 2017. Sebanyak 

148.066 orang yang lulus SBMPTN 2017 

dan sebanyak 101.906 orang yang lulus 

SNMPTN  (Kementerian Riset Teknologi 

Dan Pendidikan Tinggi, 2017). Dalam 

sumber data tersebut juga disebutkan, 

ternyata yang dinyatakan lulus mengikuti 

seleksi untuk SBMPTN yang terserap pada 

85 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di 

Indonesia adalah sebanyak 14,36% dari 

797.738 pendaftar seleksi SBMPTN tahun 

2017. Hal ini diujarkan oleh Menteri Riset 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada 

saat jumpa pers pada tanggal 12 Juni 2017 

di ruang sidang lantai 3 Gedung D 

Kemenristekdikti Jakarta. Padahal bisa 

dilihat dari data yang mengikuti SBMPTN 

pada tahun sebelumnya, yakni pada tahun 

2016 yang jumlahnya sebanyak 721.326. 

Hal ini dapat dikatakan bahwa murid SMA 

yang tertarik untuk melanjutkan ke jenjang 

studi lebih lanjut, khususnya pada tataran 

pendidikan perguruan tinggi setiap 

tahunnya meningkat. Peningkatan ini dapat 

dilihat dari data diatas, dimana dari tahun 

2016 ke tahun 2017 pendaftar seleksi 

SBMPTN meningkat sebanyak 76.412 

orang. Nah, dari data yang telah 

dipaparkan diatas dapat dilihat bahwa 

sebenarnya peminat untuk yang mendaftar 

ke jenjang studi lanjut khususnya pada 

jalur perguruan tinggi cukup meningkat 

setiap tahunnya. 

 Pada penelitian yang pernah 

dilakukan oleh mahasiswi program studi 

ilmu informasi dan perpustakaan 

Universitas Airlangga Surabaya pada 

tahun 2016, pada skripsi nya yang berjudul 

“perilaku penemuan informasi siswa kelas 

XII SMA dalam persiapan memasuki 

perguruan tinggi” didapatkan hasil 

kesimpulan penelitian, yaitu pada proses 

tahapan awal (initiation) mereka (para 

siwa yang menjadi responden dalam 

penelitian tersebut) mencari informasi, 

diperoleh data 58% dari 100 responden 

cenderung merasa bingung dengan 

permasalahan yang dihadapi dalam 

menentukan studi lanjut menuju ke 

perguruan tinggi. Kemudian dari 

kegelisahan yang dialami oleh siswa 

tersebut mereka terdorong untuk 

melakukan langkah awal dalam 

menemukan informasi yang mereka 

butuhkan. Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Rahmawati, diperoleh data 

selanjutnya sebanyak 78% dari 100 

responden yang terdorong untuk 

melakukan tindakan awal dalam 

menemukan informasi dengan cara 

berdiskusi dengan pihak keluarganya  

(Rahmawati, 2016). Pada penelitian yang 

telah dilakukan oleh Rahmawati tersebut 

dapat dilihat bahwa pada tahapan awal 

murid ketika akan melakukan aktivitas 

mencari informasi hampir setengah lebih 

dari total responden, yaitu sebanyak 58 

murid dari total 100 responden mengalami 

bingung pada tahapan awal (initiation), 

pada tahapan pertama ini murid bingung 

pada bagaimana dia menentukan pilihan 



dia untuk menentukan perguruan tinggi 

yang akan dipilihnya. Jadi, dari hasil 

penelitian ini dapat dilihat bahwa ternyata 

murid masih merasa bingung dalam 

menentukan pilihan studi lanjut di 

perguruan tinggi yang diinginkannya. 

 Pada penelitian lain yang dilakukan 

juga oleh mahasiswi program studi ilmu 

informasi dan perpustakaan Universitas 

Airlangga Surabaya pada tahun 2009, 

dalam skripsi nya yang berjudul “perilaku 

penemuan informasi siswa SMA dalam 

perencanaan pemilihan program studi di 

perguruan tinggi” diperoleh data penelitian 

dilapangan, bahwa siswa SMA dalam 

melakukan aktivitas dan proses penemuan 

informasi untuk pemenuhan kebutuhan 

informasinya terkait dengan perguruan 

tinggi, ternyata memiliki sumber atau 

media untuk memperoleh informasi 

tersebut yang cukup beragam, diantaranya 

adalah sumber atau saluran informasi dari 

orang tua, saudara, bimbingan konseling di 

sekolah (BK), media internet, seminar atau 

pameran dan lainnya. Penelitian yang 

dilakukan oleh Charisma tersebut total 

responden dalam penelitiannya adalah 

sebanyak 87 siswa. Dari penelitian tersebut 

diperoleh data sebanyak 37% memperoleh 

sumber informasi dari orang tua dan 

saudara, sebanyak 43% memperoleh 

sumber informasi dari BK disekolah, 

sebanyak  59% memperoleh sumber 

informasi dari media internet, sebanyak 

24% memperoleh sumber informasi dari 

seminar atau pameran, dan sebanyak 16% 

memperoleh sumber informasi dari sumber 

lain (Charisma, 2009). Dalam penelitian 

yang telah dilakukan oleh Charisma ini 

dapat dilihat bahwa ternyata dalam 

tahapan penemuan informasi, murid 

memiliki berbagai macam sumber media 

untuk dapat memperoleh informasinya. 

Dalam hasil survei dilapangan, ternyata 

dari berbagai macam media tersebut murid 

lebih banyak menggunakan media internet. 

Jadi, dari hasil penelitian ini dapat dilihat 

bahwa sebenarnya banyak sumber atau 

media yang dapat digunakan oleh murid 

untuk dapat membantunya dalam 

menentukan studi lanjut ke perguruan 

tinggi yang diinginkan. 

 Alasan lain, berdasarkan dari hasil 

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, 

dimana ketika dilingkungan internal 

keluarga peneliti dan ketika dilakukan 

pada saat survei kecil-kecilan ketika 

berada diarea sekitar lembaga bimbingan 

belajar (LBB) ternama yang ada di 

Indonesia, khususnya yang berada di kota 

Sidoarjo, diketahui bahwa ternyata masih 

banyak murid SMA sederajat yang masih 

bingung untuk melanjutkan studi nya ke 

jenjang yang lebih tinggi, kebingungan 

tersebut adalah terkait dengan memilih 

jurusan atau program studi apa, pemilihan 

perguruan tinggi atau instansi kedinasan 

yang dituju, dan lain seterusnya. Hal ini 

juga dikatakan oleh Charisma didalam 

skripsi nya, pada bagian latar belakang 

masalah penelitiannya disebutkan, bahwa 

masih banyak mahasiswa yang merasa 

salah memilih program studi dikarenakan 

informasi yang mereka dapatkan minim, 

informasi tersebut adalah mengenai 

program studi, sehingga siswa cenderung 

asal dalam memilih program studi. 

Dampak dari kesalahan tersebut 

mahasiswa merasa frustasi dan nilai 

akademik yang kurang bagus atau terus 

menurun, karena tidak ada motivasi 

belajar, bahkan ada juga mahasiswa yang 

keluar dari program studi karena sudah 

merasa tidak nyaman dan tidak sesuai 

dengan minat dan bakat yang mereka 

miliki  (Charisma, 2009). 

 Berdasarkan temuan data tersebut 

diketahui bahwa murid dalam menentukan 

studi lanjut, dalam mempersiapkannya itu 

semua tidaklah mudah, diperlukan 

tahapan-tahapan atau persiapan yang harus 

dipersiapkan dan dipertimbangkan dengan 

cukup matang dalam menentukan studi 

lanjut murid. Diantara lain kemampuan 

yang dimiliki terhadap minat murid, bakat 

yang dimiliki murid, serta keaktifan dari 

murid sendiri untuk mencari informasi-

informasi dari berbagai sumber dan media 

informasi yang ada, selain itu juga dapat 

diperoleh melalui lingkungan sosial 



sekitarnya, seperti yang disediakan oleh 

bimbingan konseling yang ada pada 

sekolah, sosialisasi-sosialisasi yang 

diberikan oleh pihak perguruan tinggi dan 

kedinasan, dan juga sosialisasi yang dapat 

diperoleh juga melalui lembaga bimbingan 

belajar, agar nantinya murid dalam 

menentukan studi lanjut harapannya agar 

dapat memilih dengan bijak dan benar. 

 Dengan demikian, disini peneliti 

ingin mengetahui yang pertama bagaimana 

gambaran perilaku penemuan informasi 

murid SMA sederajat dalam menentukan 

studi lanjut. Kedua bagaimana gambaran 

aspek afektif murid SMA sederajat pada 

tahapan initiation, selection, exploration, 

formulation, collection dan presentation (6 

tahapan) dalam menentukan studi lanjut. 

Dan selain itu, dalam penelitian ini juga 

akan memiliki nilai perbedaan atau unsur 

unik yang belum ada pada penelitian-

penelitian sebelumnya, dikarenakan 

populasi dan sampel dalam penelitian ini 

nantinya adalah tidak hanya murid SMA 

saja, melainkan SMA dan MA, maka dari 

itu peneliti juga ingin mengetahui apakah 

terdapat perbedaan perilaku penemuan 

informasi antara murid SMA dan MA. 

 

Metodologi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan jenis penelitian kuantitatif 

dengan jenis penelitian kuantitatif 

deskriptif, dikarenakan peneliti disini 

bermaksud untuk mengetahui 

bagaimanakah gambaran keadaan afeksi 

dan gambaran perilaku penemuan 

informasi murid SMA sederajat (SMA dan 

MA) di Kabupaten Sidoarjo pada aktivitas 

penemuan informasi dalam menentukan 

studi lanjut ke perguruan tinggi dan/atau 

sekolah kedinasan. Penelitian ini 

menggunakan metode survei dikarenakan 

sesuai dengan tingkat keaslian dan 

kemurnian dalam pengambilan data 

(Prasetyo & Jannah, 2012). Peneliti 

melakukan survei dengan pengumpulan 

data yang aktivitas didalamnya seperti 

melakukan survei melalui alat bantu 

berupa kuesioner penelitian, wawancara 

terstruktur, observasi maupun 

pendokumentasian. 

 Lokasi penelitian ini berada di 

Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. 

Dimana Kabupaten Sidoarjo merupakan 

salah satu kabupaten yang memiliki 

tingkat peminatan studi lanjut, baik 

jenjang untuk instansi kedinasan maupun 

perguruan tinggi, baik itu swasta maupun 

negeri. Selain itu di Kabupaten Sidoarjo 

sendiri juga tersebar sekolah-sekolah SMA 

sederajat, yaitu SMA dan MA (Madrasah 

Aliyah), baik itu sekolahan yang bertaraf 

swasta maupun negeri. Kemudian yang 

kedua, berdasarkan data yang peneliti 

peroleh melalui berita Unair News yang 

dipaparkan melalui situs website resmi 

berita unair, disebutkan bahwa siswa atau 

murid kelas XII dari sekolahan Madrasah 

Aliyah (MA) Nahdlatul Ulama Sidoarjo 

bersama dengan guru pendamping 

berkunjung ke Unair untuk mendapatkan 

informasi tentang penerimaan mahasiswa 

baru (Universitas Airlangga Surabaya, 

2016). Maka dari itu hal ini membuat 

peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian di Kabupaten Sidoarjo. 

 Untuk sekolahan SMA sederajat 

sendiri yang tersebar di sidoarjo, 

berdasarkan data yang diperoleh oleh 

peneliti melalui situs website Universitas 

Muhammadiyah Malang, terdapat 

sekolahan SMA, MA dan SMK sebanyak 

99 sekolah yang ada di Kabupaten 

Sidoarjo, dimana dari total 99 sekolah 

yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo 

tersebut diketahui jumlah murid secara 

keseluruhan sejumlah 12.029 jiwa. 

Sekolahan sejumlah 99 sekolah tersebut 

merupakan sekolah dengan status negeri 

dan swasta  (Universitas Muhammadiyah 

Malang). Kemudian dari data yang 

diperoleh melalui website resmi Badan 

Pusat Statistika/BPS, menyebutkan bahwa 

data murid SMA di Kabupaten Sidoarjo 

pada tahun 2017 adalah sejumlah 36.396 

jiwa (Badan Pusat Statistika Jawa Timur, 

2017). Kemudian untuk data murid jenis 

MA atau madrasah aliyah di Kabupaten 

sidoarjo pada tahun 2017 adalah sejumlah 



7867 jiwa  (Badan Pusat Statistik Jawa 

Timur, 2017). 

 Populasi dalam penelitian ini 

adalah murid SMA sederajat, yaitu SMA 

dan MA yang notabene mereka adalah 

murid SMA tingkatan kelas tiga yang 

wilayah sekolahannya berada di 

Kabupaten Sidoarjo. Dimana murid 

tersebut merupakan mereka yang telah 

memiliki rencana untuk melanjutkan 

studinya, baik ke jenjang perguruan tinggi 

maupun instansi atau sekolah kedinasan. 

Alasan peneliti memilih populasi tersebut 

dikarenakan pada masa tersebut 

merupakan masa pendidikan akhir 

dijenjang pendidikan SMA. Selain itu, 

murid SMA kelas tiga juga merupakan 

murid yang berada pada tingkat akhir 

SMA yang dirasa lebih matang dalam 

perencanaan untuk melanjutkan 

pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. 

Adapun teknik atau metode pengambilan 

sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah teknik penarikan sampel 

probabilitas, yaitu merupakan suatu teknik 

penarikan sampel yang mendasarkan diri 

bahwa setiap anggota populasi memiliki 

kesempatan yang sama untuk dipilih 

sebagai sampel, dengan kesempatan yang 

sama ini, hasil dari suatu penelitian dapat 

digunakan untuk memprediksi populasi  

(Prasetyo & Jannah, 2012). 

 Untuk mendapatkan data yang 

akurat penulis akan menggunakan 100 

sampel. Menurut Singh and Masuku 

(2014) untuk mencapai tingkat presisi 

yang diinginkan membutuhkan 50-200 

sampel. Kemudian mengacu juga pada 

penelitian sebelumnya dengan tema 

penelitian atau topik yang hampir sama 

(Rahmawati, 2016) yang menggunakan 

sampel penelitiannya dengan jumlah 100 

responden karena dianggap sudah bisa 

mewakili untuk dijadika sebagai sampel. 

Maka dari itu untuk sampel dalam 

penelitian ini berjumlah 100, dikarenakan 

responden terdapat dua jenis untuk SMA 

dan MA, maka dibagi menjadi dua yaitu 

50 responden untuk SMA dan 50 

responden untuk MA. 

 Untuk teknik penarikan sampel 

dalam penelitian ini sendiri adalah 

menggunakan teknik penarikan sampel 

purposive sampling, dikarenakan 

penelitian ini memiliki keterbatasan karena 

ketiadaan kerangka sampel (daftar nama 

seluruh anggota populasi, dalam hal ini 

adalah daftar siswa yang tersebar dalam 

sekolahan yang akan dituju, data siswa 

kelas 12 SMA dan MA yang terdapat di 

Kabupaten Sidoarjo, daftar siswa yang 

berencana melanjutkan studi). Dalam 

penelitian ini yang akan menjadi sampel 

adalah dengan kriteria atau syarat yang 

dimiliki responden antara lain adalah 

sebagai berikut: Murid SMA sederajat 

yang sekolahnya berada di wilayah atau 

region Kabupaten Sidoarjo, murid SMA 

sederajat yang sedang berada atau 

menduduki di bangku kelas 12 (XII), 

murid SMA sederajat yang tergolong jenis 

sekolah SMA dan MA/madrasah aliyah, 

murid SMA sederajat yang memiliki 

berkeinginan untuk melanjutkan studi 

setelah lulus dari bangku SMA baik ke 

perguruan tinggi maupun sekolah 

kedinasan/ikatan dinas, murid SMA 

sederajat yang sedang melakukan proses 

penemuan informasi. 

 Teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data adalah data primer 

dengan melalui indepth interview, 

observasi dan wawancara terstruktur 

kepada para responden dengan 

berpedoman pada instrumen penelitian 

ilmiah yakni kuesioner. Data sekunder 

diperoleh dari pihak tertentu yang terkait 

dengan penelitian ini, melalui studi 

pustaka seperti studi terdahulu berupa 

penelitian maupun jurnal ilmiah, baik yang 

tersedia secara online maupun tercetak. 

Teknik pengolahan data dalam penelitian 

ini dengan cara editing, koding dan 

tabulasi dengan menggunakan aplikasi 

SPSS tipe IBM SPSS versi 22. 

 

Tinjauan Pustaka 

 Perilaku penemuan informasi 

merupakan suatu aktivitas dimana 

seseorang berupaya untuk menemukan 



sebuah atau bahkan lebih informasi, dan 

itu merupakan informasi tertentu dimana 

dalam melakukan proses penemuan 

informasi itu sendiri manusia memiliki 

tujuan tersendiri, dimana aktivitas tersebut 

merupakan sebagai akibat dari adanya 

kebutuhan untuk memenuhi informasi 

(Beheshti, Cole, Abuhimed, & 

Lamoureux, 2015). Kebutuhan manusia 

akan informasi dipengaruhi oleh beberapa 

hal didalamnya, baik itu faktor lingkungan 

sekitarnya, lingkungan kehidupan, 

lingkungan sosial, lingkungan pekerjaan, 

faktor pengetahuan atau kognisi manusia 

itu sendiri, faktor situasi dan kondisi, 

maupun faktor afeksi atau psikologis dari 

dalam diri manusia itu sendiri. Sehingga 

dari adanya faktor-faktor tersebut tadi 

seseorang terdorong untuk melakukan 

usaha penemuan informasi yang 

diinginkannya. 

 Penelitian ini menggunakan teori 

perilaku penemuan informasi dari salah 

satu tokoh perilaku informasi yang 

bernama C. Carol Kuhlthau (1991). 

Dimana dalam teori perilaku penemuan 

informasi milik Carol Kuhlthau ini 

menjelaskan mengenai proses dalam 

aktivitas penemuan informasi, yang mana 

didalam teorinya tersebut biasa disebut 

dengan ISP (Information Search Process), 

dimana penemuan informasi dari Kuhlthau 

ini dilihat dari perspektif pengguna dan 

pengalaman yang dimiliki oleh pengguna 

itu sendiri didalam melakukan aktivitas 

penemuan informasi. Carol Kuhlthau 

menyoroti aspek afektif dalam proses 

penemuan informasi. Dalam model 

penemuan informasi yang disebut ISP 

dalam teorinya, Kuhlthau mengatakan 

dalam kegiatan penemuan informasi 

merupakan proses konstruksi seseorang 

yang diawali dari adanya tahapan 

ketidakpastian (uncertainly) hingga 

menuju tahapan pemahaman 

(understanding). Dalam model perilaku 

penemuan informasi Carol Kuhlthau 

digambarkan ada 6 tahapan dalam proses 

penemuan informasi. Tahapan ISP tersebut 

diantaranya adalah berurutan sebagai 

berikut: 

1. Initiation atau Awalan 

2. Selection atau Pemilihan, 

3. Exploration atau Penjelajahan, 

4. Formulation atau Penyusunan, 

5. Collection atau Pengumpulan, 

6. Presentation atau Penyajian. 

 Tahapan proses penemuan 

informasi yang terdapat dalam model ISP 

yang dicetuskan oleh Carol Kuhlthau, pada 

konteks penelitian mengenai Perilaku 

Penemuan Informasi Murid SMA 

Sederajat dalam Menentukan Studi Lanjut 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Initiation (awalan) 

 Menurut Kuhlthau (1991), pada 

tahapan ini seseorang menyadari bahwa 

dirinya berada dalam suatu permasalahan 

dan merasakan kebutuhan pada informasi 

terkait dengan konteks permasalahan yang 

dihadapinya, akan tetapi pada tahapan ini 

ditandai dengan munculnya perasaan 

ketidakpastian seperti bingung dan gelisah 

pada individu. pada tahapan ini individu 

belum dapat mengidentifikasi dengan pasti 

topik permasalahan yang mereka miliki, 

mereka hanya mengetahui bahwa dirinya 

memiliki masalah. Kondisi ketidakpastian 

ini bisa mendorong seseorang untuk 

melakukan tindakan penemuan informasi. 

2. Selection (pemilihan) 

 Menurut Kuhlthau (1991), pada 

tahapan ini seseorang mulai untuk 

mengenali dan memilih (identifying) 

berbagai topik atau subyek umum yang 

dapat ditelusuri lebih lanjut bagi mereka. 

Pada tahapan ini dikatakan oleh Kuhlthau, 

individu memulai tahapan ini dengan 

ditandai perasaan yang optimis atau 

pesimis. Perasaan optimis timbul apabila 

seseorang dirasa sudah cukup dalam 

memperoleh informasi yang dapat 

memenuhi kebutuhannya dan informasi 

tersebut terkait dengan latarbelakang 

masalah yang mereka hadapi dan perasaan 

optimis ini muncul dapat menggantikan 

rasa ketidakpastian yang dirasakan oleh 

individu pada tahapan sebelumnya 

(initiation). Dikarenakan tahapan ini 



ditandai dengan adanya perasaan yang 

optimis, individu selanjutnya akan 

melakukan tindakan selanjutnya dimana 

dalam tindakan tersebut individu akan 

berusaha untuk menelusuri dan 

menemukan informasi yang sesuai dengan 

apa yang mereka butuhkan. Tujuan dari 

tahapan ini adalah berusaha untuk 

menemukan informasi terkait dengan topik 

permasalahan yang secara umum 

(informasi yang ditelusuri belum cukup 

efisien, dikarenakan individu melakukan 

tahapan ini hanya untuk menelusuri 

informasi secara umum saja, belum 

spesifik pada informasi yang benar-benar 

mereka butuhkan). 

3. Exploration (penjelajahan) 

 Menurut Kuhlthau (1991), pada 

tahapan ini seseorang mulai merasakan 

ketidakpastian yang tinggi, kecemasan, 

rasa kebingungan dan keraguan. Pada 

tahapan ini individu akan melakukan 

tindakan penelusuran dan pencarian 

informasi yang paling relevan terkait 

dengan persoalan yang mereka hadapi. 

Dan pada tahapan ini pula individu 

berusaha untuk mengeksplorasi informasi 

sebanyak mungkin, dikarenakan individu 

pada tahapan sebelumnya telah memilah 

informasi yang mereka miliki, dan pada 

tahapan ini mereka mulai ingin untuk 

memperluas pengetahuannya dengan 

menelusur informasi yang mereka miliki 

secara luas demi memperbanyak aau 

menambah informasi yang mereka miliki, 

hal ini guna membantu individu untuk 

memecahkan permasalahannya. Pada 

tahapan ini, penemuan informasi individu 

dapat dilakukan dengan penelusuran 

melalui berbagai sumber-sumber dan 

saluran informasi yang tersedia, baik itu 

sumber informasi yang digital dan cetak. 

4. Formulation (penyusunan) 

 Menurut Kuhlthau (1991), pada 

tahapan ini individu pemikirannya sudah 

mulai terfokuskan, terinci dan jelas. 

Tahapan ini juga merupakan harapan dari 

serangkaian tahapan yang ada dalam 

proses ISP, karena perasaan ketidakpastian 

yang dirasakan oleh individu dalam 

tahapan sebelumnya sudah mulai 

berkurang, dan ketidakpastian tersebut 

tergantikan dengan rasa percaya diri dan 

keyakinan yang baik. Pada tahapan ini 

individu akan mulai memahami informasi 

yang lebih fokus, rinci dan jelas terkait 

dengan permasalahan dan kebutuhan yang 

mereka miliki. Tahapan ini digambarkan 

seperti individu mulai mengaitkan 

informasi-informasinya dengan topik 

permasalahan atau kebutuhan mereka. 

Tujuan dari tahapan ini adalah untuk 

memfokuskan informasi yang telah 

individu peroleh agar informasi dapat 

sesuai dengan permasalahan dan 

kebutuhan yang dihadapinya. 

5. Collection (pengumpulan) 

 Menurut Kuhlthau (1991), pada 

tahapan ini individu mulai melakukan 

pengumpulan informasi sebanyak mungkin 

yang mana informasi tersebut adalah 

merupakan informasi yang berkaitan 

dengan permasalahan dan kebutuhan 

individu, yang secara lebih pasti dan tidak 

meragukan. Individu pada tahapan ini 

digambarkan mereka merasa mampu untuk 

membuat suatu penilaian yang pasti 

tentang kebenaran atau kerelevansian 

tidaknya terkait dengan sumber informasi 

sumber informasi yang mereka hadapi. 

Informasi ini dianggap lebih spesifik dan 

relevan dikarenakan individu sudah 

terfokuskan aktivitas penemuan 

informasinya pada tahapan sebelumnya. 

Pada tahapan pengumpulan ini dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, seperti 

dengan mengarsipkan informasi-informasi 

yang telah mereka peroleh, baik itu dalam 

bentuk catatan tertulis maupun berupa 

informasi yang tercantum dalam bentuk 

file digital yang dapat diarsipkan pada file 

digital yang dimiliki oleh individu.  

6. Presentation (penyajian) 

 Menurut Kuhlthau (1991), pada 

tahapan ini merupakan tahapan akhir yang 

dilakukan oleh individu dari serangkaian 

tahapan pencarian informasi pada ISP 

yang dicetuskan oleh Carol Kuhlthau. Pada 

tahapan ini akan berakhir dengan dua 

kemungkinan, individu akan merasa puas 



atau merasakan sebaliknya. Kuhlthau 

mengatakan pada tahapan ini individu 

akan menyelesaikan pencarian informasi 

mereka dan individu akan memecahkan 

masalah yang mereka hadapi. Jika 

pencarian informasi yang dilakukan oleh 

individu berlangsung dengan lancar, maka 

individu akan dikatakan merasa lega. 

 

Hasil dan Pembahasan 

1. Initiation (awalan) 

 Merupakan tahapan pertama pada 

penemuan informasi dari teori Carol 

Kuhlthau yang telah dilakukan oleh murid 

SMA sederajat (yaitu murid SMA dan 

MA) di Kabupaten Sidoarjo dalam 

menentukan studi lanjut. Pada tahapan 

initiation dalam perilaku penemuan 

informasi ini merupakan tahapan dimana 

murid SMA sederajat telah menyadari 

terhadap permasalahan yang sedang 

mereka hadapi, diantara lain terkait 

permasalahan yang mereka hadapi setelah 

lulus dari bangku sekolah menengah atas, 

permasalahan yang mereka hadapi ketika 

ingin melanjutkan studi. Kemudian 

kegiatan atau tindakan pertama yang 

mereka lakukan untuk menemukan 

informasi terkait masalah yang sedang 

mereka hadapi, yaitu diantara lain dengan 

melakukan diskusi atau konseling dengan 

beberapa pihak terkait. Pada tahapan 

pertama ini murid SMA sederajat telah 

mengetahui permasalahan mereka yaitu 

terkait dengan permasalahan ketika ingin 

melanjutkan studi mereka, baik itu ke 

jenjang perguruan tinggi maupun sekolah 

kedinasan/ikatan dinas. Pada tahapan ini 

digambarkan dengan perasaan ketidak 

pastian terkait permasalahan yang sedang 

dihadapi oleh responden, sehingga dari 

ketikak pastian itu akan memunculkan 

dorongan dari diri responden untuk 

melakukan tindakan lanjutan guna 

menemukan informasi untuk memenuhi 

informasi yang mereka butuhkan. Hal ini 

dapat dibuktikan berdasarkan data yang 

diperoleh peneliti yang menunjukkan 

bahwa rata-rata murid SMA sederajat 

(yaitu SMA dan MA) kelas 12, dari 50 

responden MA dan 50 responden SMA 

yang berencana untuk melanjutkan studi 

ke perguruan tinggi dan/atau sekolah 

kedinasan/ikatan dinas dengan prosentase 

masing-masing sebesar  100%. Jika 

dibandingkan dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh 

Rahmawati (2016), pada tahapan awalan 

mengenai kesadaran murid SMA tentang 

masalah yang mereka hadapi, yaitu terkait 

rencana murid SMA untuk melanjutkan 

studi, disini pada penelitian yang 

dilakukan oleh Rahmawati dan penelitian 

ini tidak memiliki perbedaan. Karena 

dalam penelitian ini dengan Rahmawati 

sama-sama dapat dilihat bahwa diperoleh 

data sebanyak 100% dari keseluruhan 

responden menyadari akan permasalahan 

yang dihadapi, yaitu rencana untuk 

melanjutkan studi. 

 Menurut Carol Kuhlthau (1991) 

pada tahapan awalan ini ditandai dengan 

munculnya perasaan ketidak pastian yang 

dihadapi oleh seseorang. Ketidak pastian 

ini dialami oleh responden murid SMA 

sederajat yaitu dapat berupa mengenai 

perasaan bingung, takut, gelisah maupun 

tenang-tenang saja. Perasaan tersebut 

merupakan bentuk dari aspek afektif yang 

dimiliki oleh seseorang. Pernyataan dari 

Kuhlthau mengenai aspek afektif bahwa 

seseorang mengalami perasaan ketidak 

pastian pada tahapan awalan tersebut 

dibenarkan oleh peneliti berdasarkan hasil 

temuan yang menggambarkan bagaimana 

aspek afektif atau apa yang dirasakan oleh 

responden murid SMA sederajat pada 

tahapan awalan atau initiation.  Perasaan 

tersebut diantaranya meliputi, pertama 

perasaan sangat bingung dengan 

prosentase masing-masing untuk 

responden MA dan SMA sebesar 38% dan 

28% dengan frekuensi sebanyak 19 murid 

dan 14 murid, kedua perasaan takut 

dengan prosentase masing-masing untuk 

responden MA dan SMA sebesar 14% dan 

18% dengan frekuensi sebanyak 7 murid 

dan 9 murid, ketiga perasaan gelisah 

dengan prosentase masing-masing untuk 

responden MA dan SMA sebesar 34% 



dengan frekuensi sebanyak 17 murid, 

keempat perasaan tenang-tenang saja 

dengan prosentase masing-masing untuk 

responden MA dan SMA sebesar 14% dan 

20% dengan frekuensi sebanyak 7 murid 

dan 10 murid. Jika dibandingkan dengan 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Rahmawati (2016), disini jika dilihat 

secara mayoritas memiliki perbedaan. 

Dimana pada penelitian ini dapat dilihat 

secara mayoritas perasaan yang timbul 

adalah sangat bingung dan gelisah, 

sedangkan pada penelitian yang dilakukan 

oleh Rahmawati dijelaskan bahwa 

perasaan yang timbul adalah berupa 

bingung. 

2. Selection (pemilihan) 

 Merupakan tahapan kedua pada 

penemuan informasi dari teori Carol 

Kuhlthau yang telah dilakukan oleh murid 

SMA sederajat (yaitu murid SMA dan 

MA) di Kabupaten Sidoarjo dalam 

menentukan studi lanjut. Pada tahapan 

selection dalam perilaku penemuan 

informasi ini merupakan tahapan dimana 

murid SMA sederajat telah mulai 

melakukan pemilihan terhadap informasi-

informasi yang mereka butuhkan guna 

memecahkan permasalahan yang mereka 

hadapi, diantaranya menentukan jenis 

informasi apa saja yang mereka butuhkan, 

kemudian melihat seberapa sering mereka 

mengakses informasi tersebut dalam 

persiapan mereka untuk persiapan lanjut 

studi, sumber dan saluran informasi apa 

saja yang mereka gunakan untuk 

memenuhi kebutuhan informasi dan 

bagaimana perasaan atau reaksi responden 

terhadap informasi yang telah mereka 

peroleh pada tahap kedua ini yaitu tahapan 

pemilihan (selection). 

 Menurut Kuhlthau (1991) pada 

tahapan pemilihan ini seseorang mulai 

mengenali dan memilih berbagai topik 

atau subjek secara umum yang mana dapat 

ditelusuri lebih lanjut bagi mereka. Pada 

tahapan ini pula dikatakan oleh kuhlthau 

bahwa seseorang mulai merasakan dua 

kemungkinan keadaan, yaitu memulai 

perasaan optimis atau perasaan pesimis. 

Tujuan atau output/hasil dari proses 

penemuan informasi pada tahapan kedua 

dari teori ISP Kuhlthau ini adalah 

seseorang berusaha untuk menemukan 

informasi yang mana informasi diperoleh 

guna memenuhi kebutuhan informasi dan 

mengurangi rasa ketidak pastian yang 

te;lah terjadi pada tahapan sebelumnya 

(initiation) dan pada tahapan ini adalah 

responden berusaha untuk mencari 

informasi yang topik atau subjek nya 

masih secara umum saja. 

 Pendapat Kuhlthau pada tahapan 

pemilahan yang mengenai seseorang mulai 

bisa mengenali dan memilih berbagai topik 

atau subjek secara umum tersebut dapat 

dibenarkan oleh peneliti berdasarkan hasil 

temuan data yang menggambarkan jenis 

informasi apakah yang dibutuhkan oleh 

responden SMA sederajat ketika ingin 

melanjutkan studi ke perguruan tinggi 

maupun sekolah kedinasan/ikatan dinas, 

beberapa jenis informasi yang responden 

butuhkan adalah yang pertama terkait 

ketersediaan jurusan, bidang studi maupun 

fakultas dengan prosentase masing-masing 

untuk responden MA dan SMA sebesar 

24,2% dan 17,4% dengan frekuensi 

sebanyak 29 murid dan 24 murid, kedua 

cara untuk mendaftar dan peluang untuk 

dapat diterima dengan prosentase masing-

masing untuk responden MA dan SMA 

sebesar 17,5% dan 22,5% dengan 

frekuensi sebanyak 21 murid dan 31 

murid, ketiga prospek kerja kedepan 

setelah lulus dari studi lanjut tersebut 

dengan prosentase masing-masing untuk 

responden MA dan SMA sebesar 25% dan 

29% dengan frekuensi sebanyak 30 murid 

dan 40 murid, keempat biaya pendidikan 

dengan prosentase masing-masing untuk 

responden MA dan SMA sebesar 11,7% 

dan 12,3% dengan frekuensi sebanyak 14 

murid dan 17 murid, kelima kualitas 

pendidikan baik pada proses pembelajaran 

maupun hasil/output (dilihat dari alumni 

atau lulusan) dengan prosentase masing-

masing untuk responden MA dan SMA 

sebesar 21,7% dan 18,8% dengan 

frekuensi sama yaitu sebanyak 26 murid. 



Jika dibandingkan dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh 

Rahmawati (2016), pada tahapan 

pemilihan mengenai jenis informasi yang 

dibutuhkan murid SMA ketika ingin 

melanjutkan studi, disini jika dilihat secara 

mayoritas tidak memiliki perbadaan, 

dikarenakan antara penelitian yang 

dilakukan oleh Rahmawati dengan 

penelitian ini sama, karena jenis informasi 

yang dibutuhkan oleh murid SMA ketika 

ingin melanjutkan studi secara mayoritas 

adalah terkait informasi mengenai prospek 

kerja kedepan setelah lulus dari lanjut studi 

tersebut. 

 Menurut Carol Kuhlthau (1991) 

pada tahapan pemilahan ini ditandai 

dengan timbulnya rasa optimisme yang 

dimiliki oleh seseorang. Dimana rasa 

optimisme ini dialami oleh responden 

murid SMA sederajat yaitu dapat berupa 

mengenai perasaan semakin bingung, 

masih merasa dilema, perasaan agak 

percaya dan optimis maupun perasaan 

percaya dan optimis. Perasaan tersebut 

merupakan bentuk dari aspek afektif yang 

dimiliki oleh seseorang. Pernyataan dari 

Kuhlthau mengenai aspek afektif bahwa 

seseorang  akan timbul rasa optimisme 

pada tahapan pemilihan tersebut 

dibenarkan oleh peneliti berdasarkan hasil 

temuan data yang menggambarkan 

bagaimana aspek afektif atau apa yang 

dirasakan oleh responden murid SMA 

sederajat pada tahapan pemilihan atau 

selection. Perasaan tersebut diantaranya 

meliputi, pertama perasaan semakin 

bingung dengan prosentase masing-masing 

untuk responden MA dan SMA sebesar 

4% dan 10% dengan frekuensi sebanyak 2 

murid dan 5 murid, kedua perasaan masih 

merasa dilema dengan prosentase masing-

masing untuk responden MA dan SMA 

sebesar 16% dan 30% dengan frekuensi 

sebanyak 8 murid dan 15 murid, ketiga 

perasaan merasa agak percaya dan optimis 

dengan prosentase masing-masing untuk 

responden MA dan SMA sebesar 30% dan 

20% dengan frekuensi sebanyak 15 murid 

dan 10 murid, keempat perasaan merasa 

percaya dan optimis dengan prosentase 

masing-masing untuk responden MA dan 

SMA sebesar 50% dan 40% dengan 

frekuensi sebanyak 25 murid dan 20 

murid. Jika dibandingkan dengan 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Rahmawati (2016), disini jika dilihat 

secara mayoritas tidak memiliki 

perbedaan, dikarenakan pada penelitian ini 

maupun pada penelitian Rahmawati dapat 

dilihat bahwa secara mayoritas perasaan 

yang timbul adalah berupa perasaan 

merasa percaya dan optimis. 

3. Exploration (penjelajahan) 

 Merupakan tahapan ketiga pada 

penemuan informasi dari teori Carol 

Kuhlthau yang telah dilakukan oleh murid 

SMA sederajat (yaitu murid SMA dan 

MA) di Kabupaten Sidoarjo dalam 

menentukan studi lanjut. Pada tahapan 

exploration atau penjelajahan dalam 

perilaku penemuan informasi ini 

merupakan tahapan dimana murid SMA 

sederajat telah mulai melakukan penemuan 

informasi tambahan dengan menggunakan 

bagaimana (berbagai macam) cara mereka 

mendapatkan informasi tambahan baik 

bentuk informasi tersebut adalah melalui 

sumber informasi media tercetak maupun 

online dan baik bentuk informasi 

tambahan yang melalui pihak sekolah dan 

keluarga dimana semua itu merupakan 

informasi tambahan yang sesuai dengan 

apa yang mereka butuhkan, kemudian 

melihat apa tujuan responden melakukan 

pencarian informasi tambahan tersebut, 

bagaimana reaksi perasaan responden 

terhadap informasi tambahan yang mereka 

dapatkan dan terakhir apa yang akan 

mereka lakukan setelah memperoleh 

informasi tambahan tersebut. 

 Menurut Carol Kuhlthau (1991), 

menjelaskan bahwa dalam tahapan ketiga 

ini atau disebut dengan tahapan 

penjelajahan (exploration) seseorang 

melakukan penemuan informasi tambahan 

dengan menggunakan atau memanfaatkan 

berbagai macam cara dan melalui sumber 

informasi dan saluran informasi yang 

tersedia. Pada tahapan penjelajahan ini 



ditandai dengan munculnya reaksi berupa 

perasaan ketidak pastian yang tinggi, 

kecemasan, rasa kebingungan atau 

keraguan. Pernyataan dari Kuhlthau 

tersebut dapat dibenarkan oleh peneliti 

melalui temuan data yang menggambarkan 

cara responden murid SMA sederajat 

mendapatkan informasi tambahan, 

diantaranya menelusur lagi informasi 

melalui media cetak dengan prosentase 

sama masing-masing untuk responden MA 

dan SMA sebesar 8%  dengan frekuensi 4 

murid, menelusur lagi informasi melalui 

media online dengan prosentase masing-

masing untuk responden MA dan SMA 

sebesar 62% dan 64% dengan frekuensi 

sebanyak 31 murid dan 32 murid, 

menelusur lagi informasi melalui pihak 

guru disekolah dan pihak keluarga dengan 

prosentase masing-masing untuk 

responden MA dan SMA sebesar 30% dan 

28% dengan frekuensi sebanyak 15 murid 

dan 14 murid. Dari data tersebut dapat 

dijelaskan bahwa membenarkan 

pernyataan dari Kuhlthau (1991) 

responden melakukan tindakan perilaku 

penemuan informasi pada tahapan 

penjelajahan dengan berbagai macam cara. 

Dan pada data tersebut juga 

menggambarkan bagaimana aspek 

psikomotorik (berupa tindakan responden) 

yang dilakukan oleh responden murid 

SMA sederajat dalam menemukan 

informasi yang mereka butuhkan. Jika 

dibandingkan dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh 

Rahmawati (2016), pada tahapan 

penjelajahan mengenai cara murid 

mendapatkan informasi tambahan, disini 

jika dilihat secara mayoritas memiliki 

perbadaan, dikarenakan antara penelitian 

yang dilakukan oleh Rahmawati dengan 

penelitian ini sama, dimana dalam 

penelitian Rahmawati dikatakan murid 

menelusur lagi informasi tambahan dalam 

menentukan studi lanjut secara mayoritas 

melalui cara digital dan manual, sedangkan 

dalam penelitian ini diperoleh secara 

mayoritas bahwa murid menelusur lagi 

informasi tambahan dalam menentukan 

studi lanjut melalui menelusur lagi pada 

media online. 

 Menurut Carol Kuhlthau (1991) 

pada tahapan penjelajahan ini ditandai 

dengan rasa ketidak pastian yang 

meningkat yang dimiliki oleh seseorang. 

Dimana perasaan ketidak pastian yang 

meningkat ini yang dialami oleh responden 

murid SMA sederajat yaitu dapat berupa 

mengenai perasaan masih bingung atau 

dilema dengan informasi tambahan yang 

diperoleh, perasaan biasa saja dengan 

informasi tambahan yang diperoleh, 

perasaan kurang puas dengan informasi 

tambahan yang telah diperoleh maupun 

perasaan puas dengan informasi tambahan 

yang diperoleh. Perasaan tersebut 

merupakan bentuk dari aspek afektif yang 

dimiliki oleh seseorang. Pernyataan dari 

Kuhlthau mengenai aspek afektif bahwa 

seseorang akan timbul perasaan ketidak 

pastian yang meningkat pada tahapan 

penjelajahan tersebut tidak dibenarkan 

oleh peneliti berdasarkan hasil temuan data 

yang menggambarkan bagaimana aspek 

afektif atau apa yang dirasakan oleh 

responden murid SMA sederajat pada 

tahapan penjelajahan atau exploration. 

Perasaan tersebut diantaranya meliputi, 

pertama masih merasa bingung atau 

dilema dengan informasi tambahan yang 

diperoleh dengan prosentase masing-

masing untuk responden MA dan SMA 

sebesar 20% dan 18% dengan frekuensi 

sebanyak 10 murid dan 9 murid, kedua 

perasaan merasa biasa saja dengan 

informasi tambahan yang diperoleh dengan 

prosentase masing-masing untuk 

responden MA dan SMA sebesar 8% dan 

12% dengan frekuensi sebanyak 4 murid 

dan 6 murid, ketiga perasaan kurang puas 

dengan informasi tambahan yang telah 

diperoleh dengan prosentase masing-

masing untuk responden MA dan SMA 

sebesar 8% dan 18% dengan frekuensi 

sebanyak 4 murid dan 9 murid, keempat 

perasaan merasa puas dengan informasi 

tambahan yang diperoleh dengan 

prosentase masing-masing untuk 

responden MA dan SMA sebesar 64% dan 



52% dengan frekuensi sebanyak 32 murid 

dan 26 murid. Jika dibandingkan dengan 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Rahmawati (2016), disini jika dilihat 

secara mayoritas memiliki perbedaan. 

Bahkan perbedaan ini juga terjadi antara 

hasil penelitian ini dengan teori Kuhlthau. 

Dimana pada penelitian ini dapat dilihat 

secara mayoritas perasaan yang timbul 

adalah merasa puas dengan informasi 

tambahan yang diperoleh, sedangkan pada 

penelitian Rahmawati dan juga yang 

disebutkan pada teori Kuhlthau, dijelaskan 

bahwa perasaan yang timbul adalah berupa 

perasaan bertambah bingung dengan 

informasi tambahan yang didapatkan. 

4. Formulation (penyusunan) 

 Merupakan tahapan keempat pada 

penemuan informasi dari teori Carol 

Kuhlthau (1991) yang telah dilakukan oleh 

murid SMA sederajat (yaitu murid SMA 

dan MA) di Kabupaten Sidoarjo dalam 

menentukan studi lanjut. Pada tahapan 

formulation atau penyusunan dalam 

perilaku penemuan informasi ini 

merupakan tahapan dimana murid SMA 

sederajat mulai untuk berusaha 

memfokuskan atau mengerucutkan 

informasi-informasi yang telah mereka 

peroleh. Sebelum seseorang 

mengumpulkan informasi-informasi yang 

telah mereka peroleh, sebelumnya terlebih 

dulu seseorang tersebut akan memahami 

atau mengerti terlebih dahulu informasi itu 

kembali. Pernyataan tersebut dapat 

dibuktikan oleh peneliti melalui temuan 

data yang menggambarkan tindakan apa 

yang dilakukan oleh responden SMA 

sederajat terhadap informasi yang telah 

diperoleh sebelum memasuki pada tahapan 

pengumpulan (collection), diantaranya 

adalah membaca informasi tersebut 

terlebih dahulu dengan prosentase masing-

masing untuk responden MA dan SMA 

sebesar 10% dan 14% dengan frekuensi 

sebanyak 5 murid dan 7 murid. Memahami 

informasi tersebut dan kemudian membuat 

keputusan dengan prosentase masing-

masing untuk responden MA dan SMA 

sebesar 52% dan 40% dengan frekuensi 

sebanyak 26 murid dan 20 murid. 

Memahami informasi tersebut lalu jika 

sudah sesuai dengan kebutuhan baru 

digunakan dengan prosentase masing-

masing untuk responden MA dan SMA 

sebesar 38% dan 44% dengan frekuensi 

sebanyak 19 murid dan 22 murid. 

Menggunakan informasi tersebut secara 

langsung dengan prosentase masing-

masing untuk responden MA dan SMA 

sebesar 0% dan 2% dengan frekuensi 

sebanyak 0 murid dan 0 murid. Jika 

dibandingkan dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh 

Rahmawati (2016), pada tahapan 

penyusunan mengenai tindakan yang 

dilakukan murid SMA terhadap informasi 

yang telah diperoleh sebelum 

dikumpulkan, disini jika dilihat secara 

mayoritas tidak memiliki perbedaan, 

karena dalam penelitian ini dan pada 

penelitian Rahmawati dapat dilihat bahwa 

tindakan yang dilakukan murid SMA 

terhadap informasi yang diperoleh sebelum 

dikumpulkan adalah sama, yaitu dengan 

cara memahami atau mempelajari kembali 

informasi yang didapatkannya baru 

kemudian dipergunakan. 

 Menurut Carol Kuhlthau (1991) 

pada tahapan penyusunan ini ditandai 

dengan perasaan ketidak pastian yang 

berkurang dan kepercayaan yang 

meningkat yang dimiliki oleh seseorang. 

Dimana perasaan ketidak pastian yang 

berkurang dan kepercayaan yang 

meningkat dialami oleh responden murid 

SMA sederajat yaitu dapat berupa 

mengenai perasaan semakin bingung, 

perasaan masih dilema, perasaan agak 

percaya dan optimis maupun perasaan 

percaya dan optimis. Perasaan tersebut 

merupakan bentuk dari aspek afektif yang 

dimiliki oleh seseorang. Pernyataan dari 

Kuhlthau mengenai aspek afektif bahwa 

seseorang akan timbul perasaan ketidak 

pastian yang berkurang dan kepercayaan 

yang meningkat pada tahapan penyusunan 

tersebut dibenarkan oleh peneliti 

berdasarkan hasil temuan data yang 

menggambarkan bagaimana aspek afektif 



atau apa yang dirasakan oleh responden 

murid SMA pada tahapan penyusunan atau 

formulation. Perasaan tersebut diantaranya 

meliputi, pertama perasaan semakin 

bingung dengan prosentase masing-masing 

untuk responden MA dan SMA sebesar 

6% dan 8% dengan frekuensi sebanyak 3 

murid dan 4 murid, kedua perasaan masih 

merasa dilema dengan prosentase masing-

masing untuk responden MA dan SMA 

sebesar 10% dan 22% dengan frekuensi 

sebanyak 5 murid dan 11 murid, ketiga 

perasaan merasa agak percaya dan optimis 

dengan prosentase masing-masing untuk 

responden MA dan SMA sebesar 30% dan 

26% dengan frekuensi sebanyak 15 murid 

dan 13 murid, keempat perasaan merasa 

percaya dan optimis dengan prosentase 

masing-masing untuk responden MA dan 

SMA sebesar 54% dan 44% dengan 

frekuensi sebanyak 27 murid dan 22 

murid. Jika dibandingkan dengan 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Rahmawati (2016), penelitian ini 

mengungkap bagaimana aspek afektif yang 

dirasakan oleh murid SMA pada tahapan 

penemuan informasi formulation, 

sedangkan pada penelitian Rahmawati 

tidak mengungkapkan atau menjelaskan 

bagaimana aspek afektif yang dirasakan 

murid SMA pada tahapan formulation. 

5. Collection (pengumpulan) 

 Merupakan tahapan kelima pada 

penemuan informasi dari teori Carol 

Kuhlthau (1991) yang telah dilakukan oleh 

murid SMA sederajat (yaitu murid SMA 

dan MA) di Kabupaten Sidoarjo dalam 

menentukan studi lanjut. Pada tahapan 

kelima atau collection ini Kuhlthau 

mengungkapkan bahwa merupakan 

tahapan dimana seseorang akan 

mengumpulkan informasi-informasi yang 

telah mereka peroleh. Adapun untuk 

pengumpulan informasi tersebut dilakukan 

oleh seseorang dengan berbagai ragam 

cara, dimana pengumpulan informasi 

tersebut yang sesuai dengan topik 

permasalahan yang sedang mereka hadapi. 

Pernyataan dari Kuhlthau ini dapat 

dibuktikan dan dibenarkan oleh peneliti 

melalui hasil temuan data yang 

menggambarkan apa yang dilakukan oleh 

responden murid SMA sederajat untuk 

dapat mengumpulkan semua informasi 

yang dimiliki, diantaranya adalah dengan 

cara mengingat informasi tersebut didalam 

pikiran dengan prosentase masing-masing 

untuk responden MA dan SMA sebesar 

26,6% dan 27,8% dengan frekuensi 

sebanyak 21 murid dan 22 murid. 

Menyimpan informasi tersebut didalam 

media digital (seperti laptop) maupun 

media online (seperti google drive atau 

cloud) dengan prosentase masing-masing 

untuk responden MA dan SMA sebesar 

46,8% dan 41,8% dengan frekuensi 

sebanyak 37 murid dan 33 murid. 

Menyimpan informasi tersebut dalam 

media fisik (berupa berkas atau map) 

maupun media tertulis (seperti notes atau 

diary) dengan prosentase masing-masing 

untuk responden MA dan SMA sebesar 

26,6% dan 30,4% dengan frekuensi 

sebanyak 21 murid dan 24 murid. Jika 

dibandingkan dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh 

Rahmawati (2016), pada tahapan 

pengumpulan mengenai cara pengumpulan 

informasi yang dilakukan oleh murid SMA 

dalam menentukan studi lanjut, disini jika 

dilihat secara mayoritas memiliki 

perbedaan. Dimana pada penelitian ini 

dapat dilihat bahwa cara pengumpulan 

informasi yang dilakukan oleh murid SMA 

dalam menentukan studi lanjut dilakukan 

dengan cara berbagai bentuk, yaitu dengan 

bentuk digital seperti apa, dan dalam 

informasi yang berbentuk fisik seperti apa, 

jadi pada penelitian ini murid SMA pada 

cara mengumpulkan informasi dilakukan 

dengan beberapa media yang disesuaikan 

dengan jenis informasi yang diperoleh. 

Sedangkan pada penelitian Rahmawati, 

cara pengumpulan informasi yang 

dilakukan oleh murid SMA dengan cara 

mencatat, memberi tanda pada hal yang 

penting dan kemudian mencetak informasi 

dari hasil tindakan yang dilakukan. 

 Menurut Carol Kuhlthau (1991) 

pada tahapan pengumpulan ini ditandai 



dengan perasaan percaya diri yang terus 

meningkat karena ketidak pastian yang 

mereda dalam proses penemuan informasi 

yang dimiliki oleh seseorang. Dimana 

perasaan percaya diri yang terus 

meningkat dialami oleh responden murid 

SMA sederajat yaitu dapat berupa 

mengenai perasaan semakin bingung, 

perasaan masih dilema, perasaan agak 

percaya dan optimis maupun perasaan 

percaya dan optimis. Perasaan tersebut 

merupakan bentuk dari aspek afektif yang 

dimiliki oleh seseorang. Pernyataan dari 

Kuhlthau mengenai aspek afektif bahwa 

seseorang akan timbul perasaan percaya 

diri yang terus meningkat pada tahapan 

pengumpulan tersebut dapat dibenarkan 

oleh peneliti berdasarkan hasil temuan data 

yang menggambarkan bagaimana aspek 

afektif atau apa yang dirasakan oleh 

responden murid SMA sederajat yang 

berencana untuk melanjutkan studi. 

Perasaan tersebut diantaranya meliputi, 

pertama perasaan semakin bingung dengan 

prosentase masing-masing untuk 

responden MA dan SMA sebesar 6% dan 

4% dengan frekuensi sebanyak 3 murid 

dan 2 murid, kedua perasaan masih merasa 

dilema dengan prosentase masing-masing 

untuk responden MA dan SMA sebesar 

10% dan 14% dengan frekuensi sebanyak 

5 murid dan 7 murid, ketiga perasaan 

merasa agak percaya dan optimis dengan 

prosentase masing-masing untuk 

responden MA dan SMA sebesar 28% dan 

26% dengan frekuensi sebanyak 14 murid 

dan 13 murid, keempat perasaan merasa 

percaya dan optimis dengan prosentase 

sama masing-masing untuk responden MA 

dan SMA sebesar 56% dengan frekuensi  

sama sebanyak 28 murid. Jika 

dibandingkan dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh 

Rahmawati (2016), penelitian ini 

mengungkap bagaimana aspek afektif yang 

dirasakan oleh murid SMA pada tahapan 

penemuan informasi collection, sedangkan 

pada penelitian Rahmawati tidak 

mengungkapkan atau menjelaskan 

bagaimana aspek afektif yang dirasakan 

murid SMA pada tahapan collection. 

6. Presentation (penyajian) 

 Merupakan tahapan keenam pada 

penemuan informasi dari teori Carol 

Kuhlthau (1991) yang telah dilakukan oleh 

murid SMA sederajat (yaitu murid SMA 

dan MA) di Kabupaten Sidoarjo dalam 

menentukan studi lanjut. Pada tahapan 

keenam ini (presentation) Kuhlthau 

mengungkapkan bahwa dalam tahapan 

keenam atau tahapan akhir dalam teori ISP 

penemuan informasi ini seseorang 

dikatakan telah selesai dalam melakukan 

proses penemuan informasi. Pada tahapan 

ini akan ditandai dengan adanya reaksi 

yaitu dengan adanya muncul perasaan 

yang dimungkinkan terjadi dua, yaitu 

antara perasaan kecewa dari seseorang 

terhadap hasil akhir proses penemuan 

informasinya, atau perasaan lega/puas 

terhadap hasil akhir dalam proses 

penemuan informasi. 

 Pernyataan dari teori Kuhlthau 

tersebut dapat dibenarkan dan dibuktikan 

oleh peneliti melalui temuan data yang 

menggambarkan bagaimana reaksi 

perasaan yang dapat dirasakan oleh 

responden murid SMA sederajat terhadap 

proses penemuan informasi yang 

diperlukan untuk melanjutkan studi 

mereka ke jenjang perguruan tinggi 

maupun sekolah kedinasan, reaksi 

responden yang merasa puas, tidak 

bingung lagi dan optimis dengan informasi 

akhir yang diperoleh dengan prosentase 

sama masing-masing untuk responden MA 

dan SMA sebesar 82% dengan frekuensi 

sebanyak 41 murid. Reaksi perasaan 

responden yang merasa biasa saja dengan 

informasi akhir yang diperoleh dengan 

prosentase sama masing-masing untuk 

responden MA dan SMA sebesar 8% 

dengan frekuensi sebanyak 4 murid. 

Reaksi perasaan merasa kurang puas, 

masih bingung dan masih merasa kurang 

optimis dengan informasi akhir yang 

diperoleh dengan prosentase sama masing-

masing untuk responden MA dan SMA 

sebesar 10% dengan frekuensi sebanyak 5 



murid. Dari data tersebut dapat 

membenarkan pernyataan Kuhlthau bahwa 

responden pada tahapan akhir memiliki 

reaksi perasaan yang lega atau puas 

terhadap hasil akhir proses penemuan 

informasi. 

 Jika dibandingkan dengan 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Rahmawati (2016), pada tahapan 

penyajian mengenai perasaan atau aspek 

afektif murid SMA, disini jika dilihat 

secara mayoritas tidak memiliki 

perbedaan, karena murid SMA pada 

tahapan penyajian ini memiliki perasaan 

atau aspek afektif yang sama pada 

penelitian ini dan Rahmawati, dimana 

perasaan murid SMA pada tahapan 

penyajian ini adalah murid SMA merasa 

puas, tidak bignung lagi dan optimis atau 

merasa percaya diri. 

 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan 

data yang telah diperoleh pada bab 

sebelumnya, peneliti menemukan temuan 

data yang menarik dilapangan, dimana dari 

temuan menarik tersebut dapat 

menggambarkan bagaimana perilaku 

penemuan informasi murid SMA sederajat 

kelas 12, yaitu murid SMA dan murid MA 

dalam menentukan studi lanjut baik ke 

jenjang perguruan tinggi maupun sekolah 

kedinasan. Dari data-data yang telah 

diperoleh oleh peneliti pada bab 3, dari 

hasil analisis yang telah dilakukan pada 

bab 4, disini peneliti dapat menarik sebuah 

kesimpulan bahwa gambaran perilaku 

penemuan informasi murid SMA sederajat 

dalam menentukan studi lanjut telah 

meliputi enam tahapan, diantaranya 

tahapan mulai dari initiation hingga pada 

tahapan presentation. Adapun pada 

masing-masing tahapan tersebut akan 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Initiation (tahapan awalan) 

 Pada tahapan initiation responden 

murid SMA sederajat pada awalnya 

memang ditandai dengan perasaan ketidak 

pastian yang mengakibatkan memiliki 

keadaan afeksi berupa keadaan sangat 

bingung, takut, gelisah bahkan tenang-

tenang saja. Dari keempat reaksi afeksi 

tersebut, murid SMA sederajat cenderung 

pada keadaan afeksi sangat bingung, hal 

tersebut muncul akibat permasalahan yang 

mereka hadapi, yaitu permasalahan ketika 

mereka setelah lulus dari bangku sekolah 

menengah akhir kelak, yaitu mayoritas 

permasalahan yang mereka hadapi adalah 

permasalahan terkait keinginan untuk 

melanjutkan studi. Dari adanya keadaan 

keadaan afeksi responden yang sangat 

bingung pada awalnya, akan memunculkan 

dorongan bagi mereka untuk melakukan 

tindakan awal dalam menemukan 

informasi yang mereka butuhkan dengan 

adanya reaksi kemampuan psikomotorik 

berupa konseling atau berdiskusi dengan 

pihak yang terkait, dalam hal ini mayoritas 

responden memilih konseling atau 

berdiskusi dengan pihak keluarga yaitu 

terkait dengan dukungan dari pihak 

keluarga baik secara material maupun 

moriil. 

2. Selection (tahapan pemilihan) 

 Pada tahapan selection responden 

memilih jenis informasi yang mereka 

butuhkan, yang mayoritas dari responden 

memilih jenis informasi terkait dengan 

prospek kerja kedepan setelah lulus dari 

studi lanjut tersebut. Dalam pemilihan 

informasi ini, responden memiliki 

intensitas mengakses informasi dalam 

persiapan untuk lanjut studi yang 

tergolong sering, dikarenakan memang 

mereka membutuhkan informasi untuk 

dapat menyelesaikan permasalahan yang 

mereka hadapi terkait dengan studi lanjut. 

Dari segi sumber informasi mayoritas 

responden SMA sederajat menggunakan 

yang berbasis website atau blog resmi dari 

perguruan tinggi dan sekolah kedinasan, 

mungkin bisa jadi dikarenakan mereka ini 

tergolong dengan net generation (generasi 

internet), maka dari itu tidak salah jika 

sumber informasi yang mereka akses 

secara mayoritas adalah yang berbasis 

online. Kemudian dari saluran informasi 

yang mereka gunakan mayoritas adalah 

guru disekolah, hal ini dikarenakan 



mungkin mereka memiliki rasa 

kepercayaan yang tinggi terhadap guru 

mereka disekolah, makanya mereka 

mayoritas memilih saluran informasi 

tersebut. Pada tahap ini reaksi perasaan 

yang muncul dialami oleh responden 

mayoritas adalah merasa percaya dan 

optimis, maka dengan adanya reaksi 

tersebut akan mendorong mereka untuk 

melakukan tahapan selanjutnya. 

3. Exploration (tahapan penjelajahan) 

 Pada tahapan exploration 

merupakan jenis tindakan penemuan 

informasi tambahan yang dilakukan 

responden murid SMA sederajat dengan 

cara menelusur lagi informasi yang mereka 

butuhkan, baik itu melalui media cetak, 

media online maupun melalui pihak 

sekolah dan keluarga. Adapun reaksi 

keadaan afeksi atau perasaan responden 

yang timbul pada tahap ini adalah berupa 

perasaan yang puas dengan informasi 

tambahan yang diperolehnya. Hal ini 

berbanding terbalik dengan yang dikatakan 

dalam teori Kuhlthau, dimana pada 

tahapan ini digambarkan seseorang akan 

merasa semakin bertambah ketidak 

pastiannya, akan tetapi berdasarkan hasil 

penelitian justru diperoleh keadaan 

responden yang merasa puas dan tidak 

bingung terhadap informasi tambahan 

yang diperoleh. 

4. Formulation (tahapan penyusunan) 

 Pada tahapan formulation 

merupakan tahapan dimana responden 

SMA sederajat merumuskan tindakan guna 

menilai informasi yang diperoleh, yaitu 

dengan cara memahami informasi yang 

ada kemudian baru membuat keputusan. 

Adapun cara mereka untuk dapat menilai 

apakah informasi yang dinilai sudah sesuai 

dengan kebutuhan mereka, secara 

mayoritas adalah dengan 

mengkombinasikan informasi yang ada 

dengan pengalaman orang lain yang telah 

dibagikan kepada mereka, jadi mengaitkan 

antara informasi yang telah diperoleh 

dengan pengalaman yang dimiliki. Pada 

tahap ini reaksi perasaan yang muncul 

dialami oleh responden mayoritas adalah 

merasa percaya dan optimis. 

5. Collection (tahapan pengumpulan) 

 Pada tahapan collection adalah 

berupa tindakan yang dilakukan responden 

murid SMA sederajat untuk dapat 

mengumpulkan informasi yang mereka 

miliki, baik itu mereka mengumpulkan 

informasi dalam pikirannya, 

mengumpulkan yang dalam bentuk digital, 

maupun yang informasi nya berbentuk 

fisik. Tentu dalam pengumpulan informasi 

antara yang berbentuk digital dan 

berbentuk fisik dibedakan cara 

pengumpulan informasinya. Pada tahap ini 

reaksi perasaan yang muncul dialami oleh 

responden mayoritas adalah merasa 

percaya dan optimis. 

6. Presentation (tahapan penyajian) 

 Pada tahapan presentation 

responden murid SMA sederajat memiliki 

reaksi akhir berupa keadaan afeksi yaitu 

perasaan yang pada akhirnya lega atau 

puas dengan informasi akhir dalam proses 

penemuan informasi yang telah mereka 

lalui. Berkat informasi yang diperoleh 

tersebut mereka dapat memenuhi 

kebutuhan informasi, sehingga mereka 

dapat menyelesaikan permasalahan yang 

mereka alami terkait dengan lanjut studi, 

maka dari itu di tahap ini reaksi yang 

timbul mereka merasakan puas, tidak 

bingung lagi dan merasa optimis dengan 

informasi akhir yang diperoleh. 
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