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ABSTRAK 

Kemampuan yang dimiliki manusia dapat menimbulkan keingintahuan akan segala 

sesuatu. Hal tersebut merupakan kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan kognitif, salah 

satunya adalah pola perilaku penemuan informasi. Peneman informasi baru dapat disebabkan 

oleh berkembangnya teknologi dan informasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui Pola Perilaku Penemuan Informasi mahasiswa program studi Pendidikan Luar 

Biasa Universitas Negeri Surabaya dalam melakukan penemuan informasi guna menunjang 

kegiatan belajar pada saat dibangku kuliah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

kuantitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data berupa kuesioner dengan 

teknik analisis data dengan editing, coding dan tabulasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh mahasiswa PLB UNESA dari angkatan 2014-2017 jurusan Pendidikan Luar Biasa 

Universitas Negeri Surabaya. Penentuan sampel dengan simple random sampling dari total 

keseluruhan mahasiswa aktif sebanyak 349, peneliti mengambil 100 sampel responden untuk 

diteliti.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebutuhan informasi di kalangan Mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Surabaya untuk menunjang 

penemuan informasi dalam memenuhi keperluan akademik berupa jurnal karya ilmiah dan 

kebutuhan informasinya dikategorikan cukup tinggi sehingga perlu untuk membuat suatu 

target harian. Selain itu, Pola perilaku penemuan informasi di kalangan Mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Surabaya secara keseluruhan melakukan 

kegiatan penemuan informasi yang diawali dengan aspek starting, chaining, browsing, 

differentiating, monitoring, accessing, extracting, verifying, networking dan diakhiri dengan 

aspek information managing dalam model tahapan pencarian informasi dari David Ellis 

(1993) yang direvisi oleh Meho Tibbo (2003). Adapun Hambatan yang timbul dalam perilaku 

penemuan informasi oleh Mahasiswa Program Studi Pendidikan Luar Biasa Universitas 

Negeri Surabaya ada tiga, yakni hambatan kurangnya motivasi dalam melakukan penemuan 

informasi (pemilihan kata kunci, pencarian jurnal open access), hambatan kemampuan 

menggunakan media internet sebagai media penemuan informasi yang valid, dan hambatan 

keterampilan bahasa asing dalam penemuan informasi yang bersumber pada jurnal karya 

ilmiah internasional. 
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PENDAHULUAN 

Pola perilaku penemuan informasi merupakan kebutuhan setiap manusia yang tidak 

dapat dipisahkan, Karena informasi merupakan kebutuhan individu yang melekat dalam 

kehidupan sehari-hari sesuai dengan aktivitas yang sedang dijalani. Informasi menjadi 

kebutuhan primer yang mendasar oleh setiap manusia. Kebutuhan akan adannya informasi 

merupakan sebuah pengakuan diri bahwa kita sebagai manusia tidak dapat lepas dari 

informasi. Dalam memenuhi sebuah kebutuhan informasi diperlukan literasi informasi yang 

baik dalam menemukan informasi yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Pencarian informasi dilakukan seseorang untuk mendapatkan informasi dan dimulai 

ketika seseorang merasa bahwa pengetahuan yang dimilikinya saat itu kurang dari 

pengetahuan yang dibutuhkannya. Untuk memenuhi kebutuhannya maka orang tersebut akan 

mencari informasi dengan menggunakan berbagai sumber. Tindak pencarian informasi 

menggunakan literatur adalah suatu perilaku yang kenyataannya menggambarkan berbagai 

tujuan. Perilaku informasi diidentifikasi sebagai keseluruhan perilaku manusia yang berkaitan 

dengan sumber dan saluran informasi termasuk didalamnya perilaku dalam mencari dan 

menggunakan informasi secara aktif maupun pasif (Wilson,2000). Wersig menegaskan 

bahwa perilaku merupakan aspek yang menggambarkan “mengapa” hingga, “bagaimana” dan 

“untuk apa” sesuatu dilakukan manusia. aspek tersebut jelas menerangkan tentang adanya 

kebutuhan, pilihan tindakan yang berhubungan dengan unit informasi, proses atau cara dalam 

penemuan informasi, serta menjelaskan makna tujuan atau kegunaan kebutuhan informasi. 

Kebutuhan akan informasi menjadi kebutuhan yang dilakukan karena sebuah proses 

keinginan manusia terhadap keingintahuan dan memiliki sebuah informasi yang ingin 

didapat. Saat ini adalah era dimana tercipta teknologi yang canggih sehingga sangat mudah 

untuk mendapatkan sebuah informasi. Beragam media dapat digunakan untuk memperoleh 

informasi yang sedang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan. Mulai dari media elektronik 

hingga dunia maya.  

Perubahan teknologi dan informasi yang semakin pesat menjadi faktor  pentingnya 

untuk mengetahui apakah ada aktivitas pencarian informasi baru yang disebabkan oleh 

perubahan teknologi informasi. Salah satunya yaitu mahasiswa menjadi bagian dari elemen 

masyarakat yang dituntut untuk memiliki jiwa kritis terhadap masalah sosial. Gelar mahasiwa 

menunjukkan keharusan untuk lebih aktif dalam proses pencarian informasi baik untuk 

pemenuhan kebutuhan diri sendiri maupun tanggung jawab terhadap instansti. 



Serupa dengan penelitian skripsi terdahulu yang dilakukan oleh Nisa Royan Emirina 

(2014) dengan judul “Pola Perilaku Penemuan Informasi di Kalangan Mahasiswa” yang 

menjelaskan tahap mengenai perilaku penemuan informasi untuk memenuhi kebutuhan nya. 

Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan 

jumlah responden sebanyak 63 mahasiswa yang menghasilkan penelitian skripsi berupa, 1) 

perilaku penemuan informasi mahasiswa yang diawali dengan wawancara, diskusi dan 

kontak langsung dengan orang terpilih sehingga memperoleh informasi materi dan referensi 

berkaitan sumber informasi 2) dalam menemukan referensi mahasiswa melakukan aktivitas 

chaining maju dan chaining mundur, 3) penelusuran informasi melalui sumber informasi 

buku dan internet menggunakan saluran informasi perpustakaan UM dan internet, 4) 

melakukan pemantauan terhadap perkembangan informasi sesuai topik penelitian 

menggunakan jurnal, website (internet), pengamatan langsung pada ABK, dan diskusi dengan 

rekan, 5) melakukan accesing terhadap sumber informasi yang diperoleh dari aktivitas 

monitoring, 6) melakukan perbandingan informasi yang terdapat dibuku dengan skripsi dan 

pengamatan langsung pada ABK, 7) mengidentifikasi informasi relevan menggunakan 

beberapa kriteria, 8) memeriksa keakuratan informasi dengan memberi penilaian terhadap 

sumber informasi yang digunakan, 9) melakukan pertukaran informasi dengan orang yang 

bekerja pada topik sama, 10) melakukan penyimpanan dan pengorganisasian informasi.  

Melalui penelitian ditas dapat diketahui bahwa pola perilaku informasi mahasiswa 

dilakukan dengan melalui sepuluh tahapan penemuan informasi yang dimulai dengan kontak 

langsung dengan narasumber yang dipilih sampai pada pengorganisiran informasi yang telah 

mereka temukan. Namun pada penelitian tersebut menunjukan bahwa tidak semua mahasiswa 

melakukan tahapan-tahapan tersebut dan didominasi pada pola perilaku penemuan informasi 

mahasiswa melalui sumber internet dari pada buku. 

Selanjutnya, hampir sama dengan penelitian yang berjudul “Information Seeking 

Behavior of Post Graduate Student of SPMVV, Triupati (AP) : A Study” (2011) oleh Dr. D 

Prabhavatthi. Penelitian ini berusaha meneliti perilaku para mahasiswa pasca sarjana dari 

SPMVV Tirupati, India, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif eksplanatori yang 

berusaha memberikan penjelasan dan menjawab hubungan kausal pada sebuah fenomena. 

Kemudian menggunakan sampel sebanyak 831 mahasiswa secara keseluruhan, dengan 

menggunakan tekhnik random sampling. Dari penelitian tersebut kemudian di dapatkan hasil 

bahwa (1) para mahasiswa tersebut memiliki kebiasaan menggunakan perpustakaan kampus, 

lebih dari setengah memiliki kebiasaan mengunjungi perpustakaan setiap hari, seperlimanya 

memiliki kebiasaan mengunjungi perpustakaan dua hari sekali, dan sangat sedikit mahasiswa 



yang tidak mengakses perpustakaan karena mereka memiliki perpustakaan pribadi. (2) 

Tujuan utama mereka mengunjungi perpustakaan karena mereka ingin mencari bahan untuk 

ujian, atau mencari bahan untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah. (3) Informasi yang paling 

sering diakses adalah informasi yang berkaitan dengan tugas-tugas mereka (4) Lebih dari 

separoh mahasiswa menyatakan pernah merasakan kesulitan mencari informasi, sehingga 

mereka merasa memerlukan sebuah panduan untuk memudahkan mereka melakukan 

pencarian. (5) Mayoritas responden (94.6%) lebih banyak menggunakan buku untuk 

membantu mengerjakan tugas-tugas mereka, buku menjadi favorit dalam perilaku 

penelusuran mereka saat mengerjakan tugas-tugas. Pada penelitian tersebut menyebutkan 

tingginya kebiasaan mahasiswa untuk menemukan informasi dan menjadikan buku sebagai 

refrensi utama merupakan contoh pola perilaku penemuan informasi mahasiswa. 

Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian pola perilaku penemuan 

informasi kalangan mahasiswa  yang menunjukan bahwa mahasiswa pasca sarjana di india 

lebih sering menggunakan buku sebagai sumber informasi utama dari pada internet karena 

dirasa informasi pada buku lebih akurat daripada di internet. Pola perilaku penemuan 

informasi bermacam-macam sesuai kebutuhan informasi tiap individunya.  

Kebutuhan informasi tiap mahasiswa yang berbeda itulah menyebabkan berbedanya 

pola penemuan informasinya, hal tersebut didukung pada penelitian yang berjudul 

“Information Seeking Behavior in Generation Y Students : Motivation, Critical Thinking and 

Learning Theory” (2014) oleh Angela Weiler. Penelitian ini berusaha mengupas secara 

kualitatif mengenai pola penelusuran informasi yang dilakukan oleh generasi Y, yakni 

generasi yang lahir antara tahun 1980-1994, mereka yang menghabiskan banyak waktunya di 

depan layar elektronik, yakni televisi, film video games, layar monitor cembung. Dari 

penelitian ini kemudian di tarik beberapa kesimpulan yakni generasi Y, adalah adalah 

generasi yang merupakan pembelajar secara visual, mereka menyukai sebuah tampilan 

informasi menggabungkan antara aspek visual, auditori dan gerak, hal tersebut akan 

mempermudah mereka untuk mengingat dan menyerap informasi tersebut. Jika ada aktivitas 

yang melibatkan gerak tertentu, tipe generasi Y lebih tugas yang berhubungan langsung 

dengan yang dirasakan oleh siswa sebagai kebutuhan, dengan menggunakan instruktur atau 

guru. Sebab mereka membutuhkan hal-hal yang mendorong mereka untuk memicu mereka 

berpikir, mengajukan pertanyaan, mendorong diskusi, kebanyakan tipe generasi Y juga cukup 

terbuka dalam diskusi dan menerima pendapat orang lain. Pada hasil penelitian tersebut 

dijelaskan bahwa generasi Y memenuhi kebutuhan informasi nya dengan berhubungan 



langsung dengan guru atau orang yang dipercaya memahami informasi tersebut untuk 

mendorong mereka untuk berdiskusi karena dirasa lebih efektif. 

Berbeda dengan penelitian diatas yang menyebutkan bahwa pemenuhan kebutuhan 

informasi generasi Y adalah dengan merujuk pada orang lain sebagai sumber informasi 

sedangkan pada , penelitian yang berjudul “Health Information Seeking in the Digital Age”, 

oleh Christine Percheski, penelitian ini dilakukan pada tahun 2010. Tujuan penelitian ini 

adalah mencari informasi tentang topik kesehatan terkait dengan perilaku para siswa tahun 

pertama jurusan saat sedang mencari informasi. Peserta yang dilibatkan dalam survey ini 

10.60 siswa. Metode yang digunakan adalah metode kuesioner. Peneliti menggunakan 

analisis regresi untuk menguji prediktor sumber-sumber spesifik. Dari penelitian tersebut 

mendapatkan temuan data, yakni siswa ternyata tidak hanya menggunakan internet sebagai 

satu-satunya sumber pencarian informasi bagi mereka, mereka lebih mengandalkan informasi 

langsung dari tenaga medis profesional, dari keluarga, teman dan media tradisional lainnya. 

Kendati mereka masih menggunakan informasi di web, namun berkaitan dengan info 

kesehatan mereka lebih memilih untuk mempercayai profesional atau orang-orang terdekat.  

Melalui kedua penelitian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kebutuhan informasi 

tiap mahasiswa geneari Y berbeda sesuai dengan fokus bidang yang mereka geluti. Penelitian 

lain berjudul “Information Needs and Information Seeking Behavior of International Students 

in Malaysia” oleh Hajar Safahieh (2007). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui  

kebutuhan informasi dan perilaku pencarian oleh para siswa sekolah internasional di 

Malaysia. Metode yang digunakan menggunakan metode survei dengan sampel acak terdiri 

dari 240 siswa dari tiga universitas besar di Malaysia, yakni 7 Universitas Malaya, 

Universitas Putra Malaysia, dan Universitas Nasional Malaysia. Berdasarkan hasil analisis 

responden yang datang dari 32 negara yang berbeda. Lebih dari 70% menganggap diri 

mereka melek komputer dan internet, serta memiliki tenggak kemahiran bahasa Inggris yang 

cukup. Kebutuhan informasi yang paling mereka cari berkaitan dengan hal-hal akademis 

terkait dengan jurusan mereka, program studi, hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan jika 

mereka lulus, dan banyak lainnya. Kedua, mereka paling sering menggunakan perpustakaan 

kampus sebagai tempat untuk mengakses internet, namun justru mereka kesana tidak untuk 

membaca, namun untuk mengakses internet, data kuantitatif menunjukkan 50% para siswa 

lebih banyak menggunakan internet untuk mencari beragam informasi dan referensi, 

kemudian 26% menggunakan buku atau e-journal lainnya. Mayoritas siswa 71,6% 

dihadapkan pada hambatan utama terkait dengan bahasa (bahasa Inggris, maupun bahasa 

Melayu), sedangkan 28,4% sisanya mereka enggan untuk mendekati ataupun meminta 



bantuan pada pustakawan yang sedang bertugas. Dari aspek lainnya, terkait dengan kinerja 

pustakawan, 65,7% menyatakan mereka memiliki persepsi yang positif terhadap kinerja 

pustakawan di perpustakaan masing-masing, sementara 57,7% puas dengan kinerja sistem 

perpustakaan yang ada. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi institusi akademik di 

Malaysia dan Indonesia, khususnya terkait dengan kepustakaan di setiap kampus-kampus di 

kedua negara tersebut.  

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dijabarkan dengan data – data diatas 

menjadi pendukung bahwa pelajar memiliki masalah yang serius dalam proses penemuan 

informasi yang sedang dibutuhkannya. Minimnya pengetahuan dalam mencari informasi 

yang valid dan relevan menjadi salah satu faktor banyak kebutuhan dari mereka yang belum 

terpenuhi. Hal ini menjadi alasan tersendiri mengapa perilaku penemuan informasi penting 

diteliti terutama pada tingkat mahasiswa. Khusunya pada mahasiswa program studi PLB 

(Pendidikan Luar Biasa) situasi dimana mendapatkan informasi mengenai pendidikan luar 

biasa tidaklah banyak dijumpai, keadaan tersebut mengharuskan mahasiswa dapat melakukan 

pemecahan masalah yang di hadapinya sesuai dengan penelitian Nisa Royan Emirina (2014) 

dengan judul penelitian “Pola Perilaku Penemuan Informasi di Kalangan Mahasiswa”, data 

tersebut mengenai penemuan informasi yang dilakukan oleh mahasiswa PLB Universitas 

Negeri Malang dalam mengakses sumber informasi secara langsung mengenai ABK, 7 

(11,1%) mahasiswa masing-masing rutin mengakses informasi dengan frekuensi kurang dari 

5 kali, 10-15 kali, dan lebih dari 15 kali. Frekuensi penelusuran 5-10 kali dilakukan 8 

(12,7%) mahasiswa. Sedikit sekali mahasiswa PLB yang mengakses secara rutin kajian 

kampus dalam memantau perkembangan informasi terbaru. penelusuran terhadap kajian 

kampus hanya dilakukan 3 (4,8%) mahasiswa dengan frekuensi kurang dari 5 kali. Hanya 

diketahui 1 (1,6%) mahasiswa melakukan penelusuran kajian kampus frekuensinya 5-10 kali. 

Frekuensi mahasiswa PLB ketika melakukan diskusi bersama rekan, dengan frekuensi diskusi 

yang dilakukan 5-10 kali oleh 6 (9,5%) mahasiswa PLB. Masing-masing 4 (6,3) mahasiswa 

PLB yang berdiskusi dengan rekan antara kurang dari 5 kali, 10-15 kali, dan lebih dari 15 

kali. Aktivitas mahasiswa mengenai intensitas melakukan akses terhadap sumber informasi 

jurnal kurang dari 5 kali dilakukan 15 (23,8%) mahasiswa. Sedangkan mahasiswa yang 

mengakses jurnal lebih dari 15 kali sebanyak 2 (3,2%) mahasiswa. 9 mahasiswa yang rutin 

melakukan accesing menggunakan majalah khusus ABK, 7 (11,1%) diantaranya mengakses 

kurang dari 5 kali, dan ditemukan hanya 1 (1,6%) mahasiswa PLB yang mengakses antara 5-

10 kali dalam kegiatan penggunaan informasi untuk penulisan skripsi. Pencarian terhadap 

website dengan frekuensi 5-10 kali dilakukan 9 (14,3) mahasiswa PLB yang mengakses 



dengan frekuensi lebih dari 15 kali. Mengakses informasi secara rutin melalui website 

diketahui sebagai tindakan penelusuran dan pemantauan informasi menggunakan media 

inernet. Mahasiswa melakukan penelusuran melalui seminar PLB  hanya diikuti oleh 19 

mahasiswa dari total 63 mahasiswa PLB. 19 Mahasiswa PLB tersebut , 15 (23,8%) 

diantaranya melakukan penelusuran melalui seminar dengan frekuensi kurang dari 5 kali. 

Sedangkan penelusuran melalui seminar dengan frekuensi 5-10 kali dilakukan 4(6,3%) 

mahasiswa PLB. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa masih kurangnya pencarian 

informasi yang dilakukan mahasiswa dan paling banyak menggunakan media internet yang 

tidak semua informasi didalamnya dapat dipercaya. Mahasiswa setidaknya memiliki 

kemampuan dalam menganalisa kebutuhan informasinya sehingga dapat memenuhi tugasnya 

dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi di perkuliahan. 

Dari data yang telah didapatkan penulis tertarik meneliti tentang penemuan informasi 

dikarenakan banyak sekali media yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi tersebut 

namun tidak semua informasi yang didapat akurat ataupun dapat dipercaya. Diluar 

kemudahan dalam mendapatkan sebuah informasi, kemampuan seseorang dalam berliterasi 

sangat diperlukan agar mendapatkan informasi yang diperlukan. Melihat fenomena saat ini 

dimana mahasiswa masih sering menggunakan informasi yang mudah ditemukan di internet 

tanpa harus memfilter dahulu apa yang diambil.  Hal tersebut didukung oleh penelitian yang 

berjudul “University Undergraduate Students Information Seeking Behaviour : Implication 

for Quality in Higher Education in Africa”(2017), oleh Josiah O. Ajiboye dari Universitas 

Botswana. Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengetahui perilaku pencarian informasi 

dari sarjana di universitas Botswana dimana temuan dari penelitian ini adalah, hal-hal yang 

berkaitan dengan akademis adalah pencarian yang paling dibutuhkan oleh siswa. Kedua, 

mayoritas siswa lebih menyukai pencarian melalui internet daripada menggunakan buku.  

Mahasiswa merupakan tingkatan paling tinggi diantara siswa yang lainnya dalam pola 

berfikir kritis. Mereka dituntut untuk dapat peka terhadap fenomena-fenomena yang terjadi 

saat ini dimasyarakat. Kebutuhan informasi merupakan kebutuhan yang tidak dapat 

dipisahkan oleh mereka. Keadaan yang mendorong dimana mahasiswa untuk mendapatkan 

informasi yang dapat dijadikan pemecahan masalah yang mereka hadapi. Disini penulis ingin 

sekali meneliti tentang bagaimana kalangan mahasiswa FIP Jurusan PLB program studi 

Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Surabaya bagaimana cara mereka memperoleh 

informasi selama kegiatan kuliah. Alasan penulis memilih Program Studi PLB karena dirasa 

mahasiswa PLB UNESA dirasa masih kesulitan dalam melakukan penemuan informasi yang 

akurat dan relevan guna menunjang kegiatan belajar mengajar selama dibangku kuliah, 



penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam melakukan proses penemuan 

informasi guna menujang kegiatan belajar. 

 

PEMBAHASAN 

Pola perilaku penemuan informasi di kalangan mahasiswa PLB UNESA apabila 

ditinjau berdasarkan kesepuluh aspek model perilaku penemuan informasi menurut penelitian 

Meho Tibbo (2003) tersebut maka diperoleh pola perilaku sebagai berikut: 

1. Starting  

Aktivitas yang dilakukan untuk menemukan informasi mayoritas mahasiwa PLB 

UNESA dalam melakukan kegiatan penemuan informasi untuk memenuhi kebutuhan 

informasi diawali dengan melakukan kegiatan menelusuri informasi melalui media 

internet. Di era dengan pesatnya perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi ini 

penggunaan internet hampir terjadi di segala bidang untuk memenuhi kebutuhan manusia. 

Dengan adanya internet setiap orang dapat terhubung satu sama lainnya untuk saling 

bertukar informasi dengan cepat dan relatif murah. Informasi pada era saat ini tidak hanya 

dalam bentuk tulisan saja, melainkan juga dalam bentuk gambar, suara dan bahkan video. 

Sehingga tidak salah apabila media internet ini menjadi media awal yang digunakan 

untuk melakukan kegiatan penemuan infromasi dikalangan mahasiswa PLB UNESA. 

Selain itu, pada aspek starting ini juga diketahui bahwa sebagian besar (mayoritas) 

mahasiswa PLB UNESA memiliki target harian dalam melakukan kegiatan penemuan 

informasi yang dibutuhkan. Dengan adanya target harian, maka dapat dikatakan bahwa 

kebutuhan akan informasi mahasiswa PLB UNESA masuk dalam kategori yang cukup 

tinggi, karena memerlukan adanya target pencapaian harian. Selain itu, diketahui juga 

bahwa referensi yang sering digunakan sebagai pendukung dalam kegiatan penemuan 

informasi yang dibutuhkan oleh mayoritas Mahasiswa PLB UNESA berupa Jurnal Karya 

Ilmiah. Sejalan dengan penelitianRozinah (2012) menjelaskan bahwa jurnal karya ilmiah 

yang diterbitkan secara berkala dengan beberapa tahap kelayakan dari tim editor dinilai 

telah memiliki kekayaan informasi yang valid dan mudah untuk dipahami sehingga dapat 

menjadi referensi utama yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan informasi 

mahasiswa. 

Langkah awal yang dilakukan peneliti dalam mengindentifikasi respnden dengan cara 

mengetahui kebutuhan informasi apa yang sedang dibutuhkan oleh sekitar dalam 

pemenuhan kebutuhan informasi awal yang akan dilakukan dalam sebuah penelitian. 



Melhihat pada tabel 3.6 responden memilih sebesar 67% melakukan kegiatan starting 

dengan cara menelusur di internet dalam menemukan informasi yang sedang dicari. Hal 

ini menunjukkan bahwa menelusur di internet merupakan kegiatan yang sangat mudah 

dilakukan dalam menggali data yang sedang dicari dengan mudah dibanding dengan cara 

yang lain. Hal ini dapat terjadi karena di era modern dengan perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi yang sangat pesat mempermudah seseorang dalam mencari 

segala macam informasi. Dimana segala sesuatu baik berupa berita terbaru, artikel, jurnal, 

bahkan buku-buku yang menjadi sumber informasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa 

kapanpun dan dimanapun dapat diakses dengan mudah dan cepat dengan adanya internet. 

Sehingga, tidak salah jika dalam melakukan pencarian informasi langkah awal yang 

dilakukan oleh mahasiswa yakni dengan cara memanfaatkan internet iu sendiri. 

Pada temuan data yang diolah oleh peneliti, menunjukkan bahwa kegiatan starting 

yang banyak dilakukan oleh mahasiswa PLB ialah dengan melihat lewat jurnal karya 

ilmiah. Data tersebut dapat dilihat pada table 3.7 yang menerangkan seluruh responden 

memilih kegiatan awal apa yang harus dilakukan pada saat tahap starting dengan jumlah 

presentase 100%. Kegiatan starting paling banyak dipilih oleh responden sebanyak 49% 

hampir setengah dari responden memilihnya, hal ini dapat terjadi karena peneliti sedang 

giat giatnya memplupikasikan hasil penelitiannya melaui publikasi jurnal karya ilmiah 

baik dalam negeri maupun dalam publikasi internasioanal. Dengan adanya internet yang 

semakin mempermudah pertukaran informasi yang tidak terbatas oleh jarak maka 

publikasi terhadap karya jurnal ilmiah baik secara nasional maupun internasional sangat 

terfasiliasi dengan baik. Penelitian ditingkat universitas dalam negeri saat ini selalu 

berpatokan pada jurnal inernasional karena dinilai memiliki keterbaruan penelitian yang 

perkembangannya mengikuti fenomena yang sedang menjadi fokus utama.Pada jawaban 

dengan frekuensi tertinggi kedua sebesar 28% yakni dengan melihat fenomena yang 

terjadi sekitar yang merupakan memperkuat hasil yang diperoleh dari penelitian yang 

melihat pada jurnal. 

Dari data starting yang sebelumnya diperoleh bagaimana awal dari pengumpulan data 

maka pada table 3.8 ini menjelaskan tenggang waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa 

dalam mencari sumber informasi awal. Sebesar 40% responden menjawab memiliki 

target harian dalam memberikan batas waktu pencarian informasi agar pencarian 

informasi dapat mendapakan sebuah penemuan informasi pada rencana yang elah dibuat 

dalam pencapaian tujuan. 



Berdasarkan hasil analisis dari keseluruhan pertanyaan dalam aspek starting tersebut 

maka dapat dikatakan bahwa dalam aktivitas awal yang dilakukan untuk menemukan 

informasi mahasiwa PLB UNESA yang menjadi responden dalam penelitian ini 

melakukan kegiatan penemuan informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi dengan 

melakukan kegiatan menelusuri informasi melalui media internet, sebagai langkah 

awalnya. Kemudian, responden dalam penelitian ini memiliki target harian dalam 

melakukan penemuan informasi yang dibutuhkan. Selain itu, diketahui juga bahwa 

referensi yang sering digunakan sebagai pendukung dalam kegiatan penemuan informasi 

yang dibutuhkan oleh Mahasiswa PLB UNESA yang menjadi responden dalam penelitian 

ini adalah berupa Jurnal Karya Ilmiah.  

Adapun hambatan dalam aktivitas awal untuk menemukan informasi mahasiswa PLB 

UNESA yakni berasal dari dalam diri responden sendiri, dimana motivasi untuk 

memunculkan kesenangan dalam menemukan informasi masih kurang.Ketika individu 

tidak memiliki suatu motivasi atau keinginan untuk menemukan suatu informasi maka 

kemungkinannya akan semakin kecil untuk individu tersebut tergerak untuk melakukan 

kegiatan penemuan informasi. Sehingga kurangnya motivasi ini akan sangat 

mempengaruhi langkah awal dalam kegiatan penemuan informasi. Hal ini didukung oleh 

ungkapan Wersig dalam Satriana (2010), yang menyatakan bahwa segala kendala yang 

dialami oleh individu dipengaruhi oleh lingkungan pengetahuan, situasi dan tujuan yang 

ada pada diri individu itu sendiri  

 

2. Chaining 

Aktivitas mahasiswa PLB UNESA dalam menelusuri kutipan & bentuk lain dari 

materi referensi mayoritas dilakukan dengan menelusuri jurnal, artikel maupun laporan 

penelitian sebagai bahan referensi yang sangat dibutuhkan sebagai referensi utama 

sebagian besar mahasiswa PLB UNESA karena dinilai memiliki kredibilitas yang dapat 

dipercaya akan kualitas informasinya. Hal ini mendukung hasil analisis sebelumnya 

bahwa referensi pendukung utama yang dibutuhkan mahasiswa PLB UNESA adalah 

summber informasi berupa Jurnal Karya Ilmiah karenamemiliki kredibilitas yang dapat 

dipercaya. Setelah mendapatkan referensi yang diinginkan kemudian sebagian mahasiswa 

PLB UNESA melakukan kegiatan membandingkan informasi yang di dapat dari referensi 

satu dengan referensi yang lainnya, sehingga diperoleh informasi yang saling 

berkesinambungan dan akurat. Selain itu, dalam aspek chaining juga diketahui bahwa 

chaining maju yakni menelusuri informasi yang didapat melalui daftar pustaka yang 



berada pada referensi yang disarankan lebih dominan dari pada chaining mundur. 

Meskipun demikian pola perilaku penemuan informasi mahasiswa PLB dapat dikatakan 

melakukan kedua aktivitas tersebut, baik chaining maju maupun chaining mundur. Hal 

ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nisa Royan Emirina (2014) yang 

menyatakan bahwa dalam menemukan referensi mahasiswa melakukan aktivitas chaining 

maju dan chaining mundur.  

Pada tabel 3.9 menunjukkan berupa sumber informasi yang dibutihkan dalam 

mendukung sumber informasi yang diperoleh yaitu sebanyak 51% respoden dari total 

keseluruhan jawaban sebesar 100% maka responden lebih banyak memilih melihat 

langsung jurnal, artikel, atau laporan penelitian lainnya dalam mengelola informasi yang 

telah didapat pada kegiatan starting sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa mahasiswa 

PLB setelah melakukan kegiatan staring sebagian besar kemudian melihat langsung 

jurnal, artikel, atau laporan penelitian untuk mendukung informasi yang dibuuhkan. 

Sebagaimana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa karya ilmiah baik berupa 

jurnal, artikel maupun penelitian sebelumnya merupakan suatu referensi yang dibutuhkan 

oleh mahasiswa PLB dalam mendukung kegiatan pencarian informasi. 

Pada tabel 3.10 dipaparkan pertanyaan pada responden penggunan referensi apa yang 

dapat mendukung kredibilitas suatu informasi. Yakni sebanyak 64% responden memilih 

menelusur pada jurnal, artikel, atau laporan penelitian dalam memenuhi kebutuhan 

informasi yang sedang dibutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa jurnal, artikel dan 

laporan penelitian sebelumnya dapat digunakan sebagai bahan referensi utama sebagian 

besar mahasiswa PLB karena dinilai memiliki kredibilitas yang dapat dipercaya akan 

kualitas informasinya. 

Pada penelitian ini, aktivitas mahasiswa yang dilakukan dalam mendapatkan referensi 

sebanyak 54% atau 54 responden (tabel 3.11) memilih dengan cara membandingkan 

informasi yang telah didapat dari referensi sau dengan reverensi lainnya. Kegiatan ini 

menunjukkan bahwa dalam mencari sebuah referensi tidak hanya membutuhakan satu 

referensi saja namun membutuhkan beberapa sumber referensi lain dengan sumber yang 

berbeda yang saling berkaitan. 

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan pada kegiatan chaining diatas maka 

responden banyak melakukan kegiatan menelusur dengan jurnal, artikel, maupun laporan 

penelitian lain dalam mencari sumber referensi yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa 

kegiatan chaining yang dilakukan oleh mahasiswa PLB dalam hal ini lebih mengacu pada 



bidang keilmuan yang pasti seperti jurnal, artikel dan laporan penelitian sebelumnya, 

karena referensi tersebuat dinilai kredibilitas dalam akan kualitas informasinya. 

Dijelaskan bahwa sumber informasi yang paling sering dan dominan digunakan oleh 

mahasiswa PLB UNESA dalam sebagai pemenuh kebutuhan informasinya berasal dari 

jurnal-jurnal maupun karya ilmiah. Saat ini jurnal-jurnal yang menjadi patokan untuk 

memantau keterbaruan informasi merupakan jurnal-jurnal internasional yang pada 

umumnya menggunakan bahasa Inggris. Hal ini kemudian memunculkan suatu tuntutan 

bahwa dalam penemuan informasi juga diperlukan kemampuan berbahasa asing 

khususnya bahasa Inggris yang mumpuni. Ketika seorang mahasiwa tidak memiliki 

keterampilan berbahasa Inggris yang mumpuni maka yang terjadi adalah mahasiswa 

tersebut akan kesulitan untuk mendapatkan informasi. Hal ini didukung oleh hasil 

penelitian yang dilakukan oleh (Satriana, 2010) yang menemukan bahwa salah satu 

kendala atau hambatan dalam penemuan informasi yakni kemampuan atau keterampilan 

berbahasa asing Bahasa Inggris.  

 

 

3. Browsing 

Aktivitas melakukan penelusuran lebih lanjut menggunakan sumber dan saluran 

informasi setelah menemukan referensi yang dominan dilakukan oleh mahasiswa PLB 

UNESA yakni melakukan kegiatan membandingan referensi satu dengan yang lainnya. 

Setiap referensi memiliki muatan informasi yang berbeda-beda walaupun topiknya 

hampir sama. Menurut Rozinah (2012) kegiatan browsing ini dilakukan untuk 

mempersempit fokus pencarian sehingga diperoleh informasi yang tepat. Oleh karena itu, 

untuk dapat memperoleh suatu informasi yang tepat seperti yang diinginkan mahasiswa 

PLB UNESA melakukan pembandingan referensi satu dengan yang lainnya. Selain itu, 

media untuk melakukan kegiatan browsing yang mayoritas digunakan oleh mahasiswa 

PLB UNESA adalah dengan menggunakan website karena dinilai mudah untuk diakses. 

Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Nisa Royan Emirina (2014) 

yang menyatakan bahwa mengakses informasi secara rutin melalui website diketahui 

sebagai tindakan penelusuran dan pemantauan informasi menggunakan media internet. 

Kegiatan browsing dilakukan agar dapat mendapakan sumber informasi yang akurat 

dalam melakukan pencarian kegiatannya. Berdasarkan hasil yang didapat peneliti pada 

tabel 3.12 diketahui sebanyak 77 responden  atau sebesar 77% mahasiswa PLB memilih 

website untuk kegiatan pencarian informasi dengan alasan karena mudah unuk diaksees. 



Dimana dalam pencarian informasi dengan cara browsing mahasiswa menggunkan 

metode membandingan referensi yang telah didapat yaitu referensi satu dengan referensi 

lainnya yang ditunjukkan pada tabel 3.13 yang menunjukkan sebanyak 49% responden 

memilih kegiatan membandingakan referensi sau dengan referensi lainnya setelah 

mendapatkan informasi yang telah diperoleh dari website.Dapat diketahui bahwa aktifitas 

penelusuran yang dilakukan oleh mahsiswa PLB dengan cara membandingan referensi 

yang telah didapat setelah mendapatkan informasi tersebu dari kegiatan browsing melalui 

website. 

Selain itu adapun hambatan juga teridentifikasi dari penggunaan media untuk 

melakukan kegiatan browsing yang mayoritas digunakan oleh mahasiswa PLB UNESA 

yakni dengan menggunakan website. Mahasiwa harus menngetahui dan memahami 

kegiatan penelusuran menggunakan website, karena tidak semua informasi dalam semua 

website tersebut merupakan informasi yang valid. Mengingat, di era ini setiap orang dapat 

menuliskan informasi apa saja dalam suatu website, sehingga apabila mahasiswa tidak 

memahami hal itu maka akan dapat terpancing pada suatu informasi yang tidak valid. Hal 

ini didukung oleh pernyataan dari Rozinah (2012) yang menyatakan bahwa tidak semua 

informasi yang ada di website internet terjamin keakuratan dan kevalidannya karena 

semua orang bisa menulis di situs atau website tanpa ada yang mengawasi informasi yang 

diunggah tersebut. Dengan demikian, maka mahasiswa ditutut untuk lebih mengasah 

kemampuannya dalam memilah-milah informasi dari website, khususnya menambah 

pengetahuannya tentang situs website resmi apa saja yang dapat digunakan sebagai media 

untuk menemukan informasi. 

 

4. Monitoring  

Aktivitas  pemantauan/pemindaian sumber informasi yang dilakukan oleh mahasiwa 

PLB UNESA yakni dengan cara memantau sumber informasi yang terupdate 

menggunakan media informasi melalui cetak/non cetak dalam memonitoring informasi 

terbaru, dan media  digital merupakan media yang mayoritas digunakan dalam kegiatan 

monitoring sumber informasi. Adapun alasan yang melatar belakangi mahasiswa PLB 

UNESA dalam melakukan kegiatan monitoring terhadap sumber informasi adalah untuk 

mendapatkan sumber informasi yang ter up date.Untuk mendapatkan informasi yang ter-

update maka mahasiswa melakukan pemantauan perkembangan informasi  dengan 

menggunakan media cetak/ non cetak, media digital, diskusi dengan rekan dan dosen.Hasil 

dari penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nisa Royan Emirina 



(2014) yang menyatakan bahwa melakukan pemantauan terhadap perkembangan 

informasi sesuai topik penelitian menggunakan jurnal, website (internet), pengamatan 

langsung pada ABK, dan diskusi dengan rekan.  

Pada tingkat kegiatan monitoring sebanyak 64% (tabel 3.14) atau 64 responden dari 

total keseluruhan 100 responden menyatakan bahwa menggunakan media informasi 

melaui media cetak atau noncetak merupakan kegiatan yang dapat memonitoring kegiatan 

informasi terbaru secara berkala yang dapat diakses dengan mudah. Media yang 

digunakan pun merupakan media yang berupa digital yang dapat mempermudah kegiatan 

mahasiswa dalam melakukan kegiatan monitoring pada kebutuhan informasi yang didapat. 

Pernyataan tersebu dapat dilihat pada tabel 3.15 dimana media digital menempati 

kedudukan tertinggi sebanyak 54% atau sebanyak 54 responden dari 100 responden. Dari   

kegiatan yang telah dilakukan responden dapat mendapatkan informasi terbaru dari 

runtututa segala kegiatan yang telah dilalui. Penjelasan pada tabel 3.16 memaparkan 

mendapatkan informasi yang up to date merupakan tujuan dari kegiatan memonitoring 

informasi yang telah didapat, sebanyak 55% responden memilih medapatkan kegiatan 

informasi yang terbaru.  

 

5. Accessing  

Dalam kegiatan mengidentifikasi informasi yang diperoleh atau mengakses sumber 

informasi yang telah diketahui dari aktivitas sebelumnya yaitu (monitoring)sebagian 

besar (mayoritas) mahasiswa PLB UNESA ada tiga kegiatan utama yang dilakukan 

mahasiswa. Pertama, untuk mengakses sumber informasi secara rutin mengikuti 

informasi terkini tentang ABK melalui media (televisi, majalah, koran, dll). Kedua, 

kegiatan melakukan proses akses informasi ke database adalah melalui media sosial 

(facebook,twitter,BBM,dll). Dan ketiga, adapun kegiatan pengecekan (accessing) sumber 

informasi dilakukan karena adanya keinginan untuk mendapatkaninformasi yang 

sesuai.Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa kesesuaian dan keakuratan dari 

informasi merupakan suatu hal yang penting dalam kegiatan penemuan informasi, 

sehingga perlu dilakukan pengecekan (accessing) sebelum digunakan.Hal ini didukung 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nisa Royan Emirina (2014) yang 

menyatakan bahwa dalam kegiatan penemuan informasi diperlukanpemeriksaan 

keakuratan informasi dengan memberi penilaian terhadap sumber informasi yang 

digunakan.  



Kegiatan mengidentifikasi informasi adalah kegiatan mengakses sumber informasi 

yang telah didapat dari aktivitassebelumnya guna mendapatkan kualitas informasi yang 

akurat. Hal ini merupakan aktivitas yang tidak dapat lepas dari proses penemuan 

informasi. Dimana dijelaskan pada tabel 3.17 menunjukkan bahwa responden memilih 

sebesar 45% melakukan kegiatan accesing dengan cara secara rutin mengikuti informasi 

terkini tentang ABK melalui media seperti televisi, majalah, Koran, dan lain-lain. Dengan 

melihat informasi melalui website seperti google, yahoo, email dan lain-lain sebesar 38% 

atau sebanyak 38 orang dari 100 responden. Pernyataan itu juga disebutkan pada tabel 

3.18 bahwa responden dalam melakukan akses banyak menggunakan media sosial 

sebagai acuan yang dinyatakan sebesar 52%. Hal tersebut menunjukan tingginya 

penggunaan media social dikalangan mahasiswa PLB dalam menemukan informasi. 

Kemudianpada dinyatakan pada tabel 3.19 dengan presentase sebesar 54%., alasan 

kompleks mahasiswa dalam melakukan kegiatan accesing karena responden ingin 

mendapatkan informasi yang sangat sesuai dengan informasi yang telah didapat 

sebelumnya.  

 

 

 

6. Differentiating 

Aktivitas membandingkan sumber informasi yang satu dengan yang lain yang 

dilakukan oleh mahasiswa PLB UNESA diketahui ada tiga kegiatan utama. Pertama, 

sebagian besar atau mayoritas mahasiswa PLB UNESA melakukan kegiatan 

membedakan (differentiating) sumber informasi yang sesuai dilakukan dengan melihat 

sumber aslinya.Kedua, sebagian besar (mayoritas) mahasiswa PLB UNESA lebih 

memilih melakukan diskusi dengan sesama rekan mahasiswa PLB untuk membedakan 

(differentiating) sumber informasi yang didapatkannya dalam upaya penemuan 

informasinya. Dan ketiga, alasan utama sebagian besar (mayoritas)mahasiswa PLB 

UNESA melakukan kegiatan membedakan (differentiaing) sumber informasi satu dengan 

sumber informasi lainnya adalah agar dapat memastikankredibilitas dari sumber 

informasi yang diperoleh.Intinya, kegiatan differentiating yang dilakukan oleh mahasiswa  

PLB UNESA untuk menemukan sumber informasi yang paling tepat dan relevan serta 

memiliki kredibilitas yakni dengan melihat sumber asli, mendiskusikannyya dengan rekan 

sesama mahasiswa PLB. Hal ini sebagaimana definisi dari Differentiating menurut 

Rozinah (2012) sendiri yang merupakan kegiatan memilah dan memilih sumber informasi 



berdasarkan derajat dan ketepatan serta relvansinya dengan kebutuhan informasi, 

sehingga akan diperoleh sumber informasi yang paling tepat dan paling relevan. 

Sumber informasi dapat di peroleh dari berbagai banyak sumber membuat 

kebingungan dalam menentukan informasi yang akan di gunakan, salah satunya dengan 

menggunakan metode differentiating sebagai salah satu aspek dalam mengelola 

informasi. Pada table 3.20 responden sebanyak 43% dalam membandingkan informasi 

yang telah didapat dengan cara melihat dari sumber aslinya sebagai acuan dalam 

membandingan informasi yang akurat. 

Informasi mengenai ABK merupakan informasi khusus, karena itu responden dalam 

mengaplikasikan aspek differentiating lebuh memilih berdiskusi sesame rekan 

/mahasiswa PLB sebesar 45% (table 3.21). hal tersebut diberlakukan agar responden 

mendapatkan sumber informasi yang lebih terpercaya dan kredibilitas, hal ersebua dapat 

dilihat pada table 3.22 sebesar 51% responden memilih. 

 

7. Extracting 

Aktivitas dalam mengidentifikasi secara khusus dan selektif mengenai isi yang 

relevan dari sumber informasi yang dilakukan oleh sebagian besar (mayoritas) mahasiswa 

PLB UNESA yakni dengan mengamati fenomena keadaan sekitar karena dinilai paling 

relevan dengan kebutuhan saat ini. Dalam mengidentifikasi secara khusus dan selektif 

dilakukan dengan penggunaan Google, Yahoo dan lain lain.Kegiatan extracting ini 

merupakan langkah selektif untuk mengidentifikasi sumber informasi dalam upaya 

menemukan informasi yang dibutuhkan (Rozinah 2012). Dimana menurut hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Nisa Royan Emirina (2014) menyatakan bahwa mengidentifikasi 

informasi relevan dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa kriteria tertentu, 

dengan terus melakukan proses ekstracting sambil terus mengumpulkan sumber informasi 

(Rozinah, 2012). 

Pada table 3.23 sebanyak 61% responden memilih fenomena keadaan sekitar dalam 

menentukan sumber informasi yang paling relevan untuk diangkat. Pilihan responden ini 

dirasa paling besar dibandingkan pilihan lainnya yang ada pada tabel 3.23 diantaranya 

berita dari televisi (25%), dari website (11%) dan 3% memilih lainya. Hal ini 

memperkuat responden bahwaberita yang terjadi pada fenomena sekitar dirasa lebih 

akurat dan menarik untuk diangkat.  

Pemilihan media yang digunakan dalam mengelola aspek ekstracting ini lebih banyak 

menggunakan google , yahoo, dll dalam mengelola informasi, hal tersebut dapat dilihat 



pada tabel 3.24 sebesar 38%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam 

mengidentifikasi aspek ini mahasiswa secara khusus dan selektif dalam mengelola 

sumber informasi yang dilakukan oleh sebagian besar mahasiswa PLB UNESA. 

 

8. Verifying  

Dalam suatu kegiatan penemuan informasi diperlukan pemeriksaan keakuratan 

informasi dengan memberi penilaian terhadap sumber informasi yang digunakan 

(Emirina, 2014).  Sebagian besar (mayoritas) mahasiswa PLB UNESA 

dalammelakukanpengecekankeakurataninformasi melalui daftarpustaka yang 

adadalaminformasitersebut. Selain itu, sebagian besar (mayoritas) mahasiswa PLB 

UNESA dalam memeriksa keakuratan sumber informasi yang dimiliki menggunakan 

media digital yang membutuhkan koneksi internet yakni seperti melalui situs google, 

yahoo, dll. 

Pemeriksaan keterkaitan antara informasi satu dengan informasi yang lainnya 

responden memilih sebanyak 42% dengan melihat melalui daftar pustaka yang ada dalam 

informasi tersebut. Hal ini agar berkeeraitan dengan informasi yang telah diperoleh 

sebelumnya (3.26). selain menggunakan akses google, yahoo dan lain-lain dalam 

melakukan pengecekan informasi yang didapat responden juga melakukan pemeriksaan 

keakuraan informasi dengan cara penegecekan keakuratan informasi melalui menelusur 

daftar pustaka. 

Selain itu berdasarkan pada sub bab sebelumnya juga diketahui bahwa penelusuran 

melalui daftar pustaka merupakan kegiatan pengecekan keakuratan informasi yang 

dominan dilakukan oleh mahasiswa PLB UNESA. Hal ini dilakukan dengan mencari 

masing-masing sumber informasi asli baik berupa jurnal maupun buku kemudian 

dicocokan dengan kutipan yang dipakai dalam sumber informasi yang dilakukan 

pengecekan keakuratan informasi terhadapnya. Umumnya pencarian sumber informasi asli 

ini dilakukan melalui media website dan internet dengan mencari judul ataupun kata kunci 

dari sumber informasi yang dicari. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Rozinah 

(2012) menemukan fakta bahwa kesulitan dalam menemukan sumber informasi melalui 

website internet juga terjadi karena kesulitan dalam menggunakan pemilihan kata kunci 

yang tepat. Ketika sumber informasi tersebut ditemukan sekalipun pada umumnya masih 

terdapat kendala yang dialami oleh mahasiswa. Kendala yang sering terjadi salah satunya 

adalah tidak semua sumber informasi asli baik berupa jurnal maupun buku berstatus open 



accessatau dapat dilihat tanpa perlu membayarnya. Sehingga hal ini menjadi kendala 

utama dalam pencarian sumber informasi itu sendiri.  

 

9. Networking 

Aktivitas berkomunikasi dengan orang lain untuk bertukar sumber informasi yang 

sesuai. Kegiatan networking sebagian besar (mayoritas) mahasiswa PLB UNESA 

dilakukan dengan rekan sejurusan universitas yang sama dengan menggunakan media 

melalui diskusi dengan sesama rekan mahasiswa PLB. Diskusi dengan sesama rekan 

mahasiswa PLB ini dinilai merupakan hal yang paling tepat dilakukan karena adanya 

kesamaan pokok pemahaman bahasan. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Nisa Royan Emirina (2014) yang menyatakan bahwa pertukaran informasi 

dilakukan dengan orang yang bekerja pada topik sama. Sedangkan alasan yang 

melatarbelakangi sebagian besar (mayoritas) mahasiswa PLB UNESA dalam melakukan 

kegiatan networkingadalah agar informasi yang di dapat tetap up to date. 

Kegiatan networkingdiperlukan karena guna menunjang perilaku penemuan informasi 

yang dilakukan oleh mahasiswa PLB UNESA, kegiatan networking ini memiliki 

presentase sebesar 55% menunjukkan mahasiswa memilih melakukan kegiatan bertukar 

informasi ini dengan rekan sejurusan universitas yang sama (3.27). Dalam hal ini kegiatan 

networking dapat mempermudah mahasiswa dalam berdiskusi sesama rekan mahasiswa 

mahasiswa PLB lainnya dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan, pada tabe 3.28 

menunjukan presentase sebesar 40% responden memilih berdiskusi dengan rekan 

sejurusan. Alasan tersebut melatarbelakangi agar informasi yang mereka dapatkan agar 

tetap up to date (3.29). 

 

10. Information Managing  

Nisa Royan Emirina (2014) yang menyatakan bahwa tahap akhir dalam pola perilaku 

penemuan informasi mahasiswa yakni melakukan penyimpanan dan pengorganisasian 

informasi. Adapun kegiatan penyimpanan dan pengorganisasian yang dilakukan oleh 

mahasiswa PLB UNESA ini antara lain. Pertama, aktivitas mengelola sumber informasi 

yang telah diperoleh untuk diarsipkan adalah dilakukan dengan cara menyimpan 

informasiberupa soft file (non cetak) dan juga menyimpan berupa hard file (cetak). 

Selanjutnya sumber informasi baik berupa soft file ataupun hard file agar mudah untuk 

proses penemuan kembali informasi maka dilakukan kegiatan 

mengkategorikan/mengelompokkan sumber informasi yang didapat kedalam beberapa 



dokumen. Dengan adanya pengorganisasian dan penyimpanan informasi ini maka setiap 

sumber informasi yang diperoleh dari serangkaian kegiatan penemuan informasi tersebut 

akan terorganisir dengan baik dan dapat dimanfaatkan dengan baik juga untuk memenuhi 

kebutuhan informasi mahasiswa PLB UNESA. 

Penyimpanan informasi yang telah didapatkan adalah hal terpenting setelah seluruh 

informasi yang diperoleh seluruhnya telah terkumpul. Pada tabel 3.30 sebesar 47% 

responden memilih menyimpan informasi yang telah didapat berupa sof file (non cetak) 

hal ini memungkinkan bahwa penyimpanan non ceak dirasa lebih efekif dan parktis 

dalam penyimpanannya, dan dalam penimpanananya agar lebih efektif dan praktis dapat 

dikaterogikan/dikelompokkan kedalam beberapa dokumen agar penemuan kembali 

informasi yang cari dapat ditemukan degan mudah. 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripskan dan menggambarkan perilaku penemuan 

informasi yang dilakukan oleh mahasiswa pendidikan luar biasa Universitas Negeri Surabaya 

dengan menggunakan teori Meho Tibbo. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

terkait dengan pola perilaku penemuan informasi di kalangan Mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Surabaya dapat disimpulkan bahwa : 

1. Kebutuhan informasi di kalangan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Luar Biasa 

Universitas Negeri Surabaya untuk menunjang penemuan informasi dalam memenuhi 

keperluan akademik berupa jurnal karya ilmiah dan kebutuhan informasinya 

dikategorikan cukup tinggi sehingga perlu untuk membuat suatu target harian yang 

ditargetkan mencapai 100%. Kebutuhan informasi dapat dipenuhi dengan kegiatan 

menelusuri informasimelalui media cetak / non cetak. Sebesar 49% langkah awal 

yang dilakukan mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan informasi yang diperoleh 

dengan cara mencari lewat jurnal karya ilmiah dimana karya jurnal ilmiah dirasa 

memiliki tingkat keakuratan yang besar terhadap informasi. Pengidentifikasian 

sumber informasi yang telah diperoleh sebesar 45% responden secara rutin mengikuti 

informasi terkini tenang ABK melaui media non cetak untuk membandingkan hasil 

yang telah diperoleh.  

2. Pola perilaku penemuan informasi di kalangan Mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Luar Biasa Universitas Negeri Surabaya secara keseluruhan melakukan kegiatan 

penemuan informasi yang diawali dengan aspek starting, chaining, browsing, 



differentiating, monitoring, accessing, extracting, verifying, networking dan diakhiri 

dengan aspek information managing dalam model tahapan pencarian informasi dari 

Meho Tibbo (2003). Hal ini mencakup beberapa aspek yang mendukung dalam pola 

perilaku penemuan informasi, dari beberapa aspek dapat diperoleh beberapa 

kesimpulan melihat dari beberapa hasil presentase yang didapat dari penelitian 

kuesioner. Dalam tahap starting responden memilih sebesar 49% mencari lewat jurnal 

karya ilmiah dalam awal melakukan kegiatan penemuan informasi. Pada tahap 

chaining sebesar 51% responden melihat langsung pada jurnal, artikel, atau laporan 

penelitian. Tahap browsing sebesar 77% responden memilih website dalam 

mengkases informasi yang telah diperoleh karena website dirasa paling mudah untuk 

diakses dalam pencarian informasi. Dalam kegiatan monitoring sebesar 64% 

menggunakan media informasi melalui cetak / non cetak dalam memonitoring 

informasi terbaru. Pada tahap accessing sebesar 45% responden memilih secara rutin 

mengikuti informasi terkini tentang ABK dengan melalui media cetak / non cetak. 

Dalam tahap differentiating  yaitu membandingkan informasi yang telah diperoleh 

responden sebesar 43% melihat sumber aslinya dalam membandingkan informasi 

yang diperoleh. Identifikasi yang dilakukan selanjutnya masuk pada tahap extracting 

sebesar 61% dengan melihat pada fenomena dari keadaan sekitar. Tahap Verifying 

yaitu tahap pemeriksaan keakuratan informasi melaui daftar pustaka yang ada dalam 

informasi tersebut sebesar 42%. Pada aspek networking sebesar 55% mahasiswa 

memilih rekan sejurusan universitas yang sama dalam berkomunikasi pertukaran 

informasi. Pada tahap akhir yaitu information managing sebagai aktivitas akhir dalam 

beberapa aspek yang telah dilalui, sebesar 47% responden memilih menimpan 

informasiyang telah didapat berupa soft file (non cetak). 
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