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ABSTRACT 

Information seeking behavior becomes important and unavoidable in human life. Information 

seeking behavior occurs because of an impulse of need that comes from someone. 

Information needs will be a big problem if these needs can not be met. The same thing 

happened to prospective graduate students where in preparation for obtaining scholarships, 

they passed several stages such as the existence of needs, encountered obstacles to the 

information discovery behavior. In this study, researchers wanted to find out the information 

seeking behavior of prospective postgraduate students in preparation for obtaining 

scholarships by using Wilson and Don Turnbull's information seeking models which included 

information needs, barriers and behavior of information seeking through the World Wide 

Web. This research focused on accredited A and private universities in Surabaya such as 

UNAIR, UNESA, UPN, UC, UBAYA, UK PETRA, and UKWMS. The research uses a 

quantitative descriptive approach with purposive sampling technique, where in this study 

there were 118 selected respondents who were in accordance with the research needs.Based 

on the results of data processing, it was found that 62,7% claimed need to know information 

from a scholarship offer such as requirements, testimonials from alumni and facilities 

provided. The obstacle in fulfilling information needs is recognized by 63,6%, namely the 

limited time to access information. Whereas in the behavior of information discovery as 

much as 75,4% claimed to often use the website giving the scholarship as a source of 

information. 
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ABSTRAK 

Perilaku penemuan informasi menjadi hal yang penting dan tidak dapat dihindarkan dalam 

kehidupan manusia. Perilaku penemuan informasi terjadi dikarenakan adanya suatu dorongan 

kebutuhan yang berasal dari diri seseorang. Kebutuhan informasi akan menjadi permasalahan 

besar apabila tidak dapat terpenuhinya kebutuhan tersebut. Hal serupa terjadi pada calon 

mahasiswa pascasarjana dimana dalam persiapan memperoleh beasiswa, mereka melewati 

beberapa tahapan seperti adanya kebutuhan, menemui hambatan hingga pada prilaku 

penemuan informasi. Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui perilaku informasi calon 

mahasiswa pascasarjana dalam persiapan memperoleh beasiswa dengan menggunakan model 

penemuan informasi dari Wilson dan Don Turnbull yang meliputi kebutuhan informasi, 

hambatan dan perilaku penemuan informasi melalui World Wide Web. Penelitian ini 

difokuskan pada universitas negeri dan swasta terakreditasi A di Surabaya seperti UNAIR, 

UNESA, UPN, UC, UBAYA, UK PETRA, UKWMS. Adapun dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling, dimana 

dalam penelitian ini terdapat sebanyak 118 responden terpilih yang sesuai dengan kebutuhan 

penelitian. Berdasarkan hasil pengolahan data, didapati hasil bahwa sebanyak 62,7% 

mengaku membutuhkan informasi yang beragam dari sebuah penawaran beasiswa seperti 

persyaratan, testimoni dari alumni dan fasilitas yang diberikan. Adapun hambatan dalam 

pemenuhan kebutuhan informasi diakui oleh 63,6% yakni adanya keterbatasan waktu untuk 

mengakses informasi. Sedangkan dalam perilaku penemuan informasi sebanyak 75,4% 

mengaku sering menggunakan website pemberi beasiswa sebagai sumber informasi. 

 

Kata kunci : Perilaku penemuan informasi, calon mahasiswa pascasarjana, beasiswa luar 

negeri 

 

PENDAHULUAN 

Perilaku penemuan informasi 

menjadi hal yang penting dan tidak dapat 

dihindarkan dalam kehidupan manusia. 

Perilaku penemuan informasi terjadi 

dikarenakan adanya suatu dorongan 

kebutuhan yang berasal dari diri 

seseorang. Perilaku demikian juga terjadi 

pada calon mahasiswa pascasarjana yang 

mana dalam mendapatkan beasiswa, 

mereka membutukan sebuah informasi. 

Calon mahasiswa pascasarjana 

membutuhkan informasi yang dapat 

menunjang kebutuhannya dalam 

memperoleh beasiswa. Berdasarkan hal 

tersebutlah yang melatar belakangi 

timbulnya perilaku penemuan informasi 

yang dilakukan oleh calon mahasiswa 

pascasarjana. Namun, dalam proses 

pemenuhan kebutuhannya tentu saja calon 

mahasiswa pascasarjana sering kali 

menemukan suatu permasalahan. 

Adapun permasalahan yang terjadi 

pada calon mahasiswa pascasarjana dalam 

memperoleh beasiswa meliputi pemilihan 

program studi, memilih universitas, 

menghubungi universitas, sumber biaya 

kuliah, biaya hidup dan tahap demi tahap 

untuk dapat studi di luar negeri. Terlepas 

dari adanya permasalahan tesebut, 

tentunya mendapatkan kesempatan 

menerima beasiswa studi di luar negeri 
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menjadi hal yang sangat membanggakan. 

Sebagai penerima beasiswa terdapat 

persyaratan yang harus di penuhi oleh 

penerima beasiswa, adapun sebagai 

langkah awal untuk mendapatkan 

kesempatan tersebut, para calon 

mahasiswa pascasarjana sangat 

memerlukan informasi sebanyak-

banyaknya terkait beasiswa. Hal ini 

memicu adanya perilaku penemuan 

informasi pada calon mahasiswa 

pascasarjana, dimana dalam perilaku 

tersebut setiap calon mahasiswa 

pascasarjana tentunya melakukan perilaku 

penemuan informasi yang berbeda-beda 

antara satu dengan yang lainnya.  

Perbedaan perilaku tersebut 

dikarenakan calon mahasiswa pascasarjana  

mengalami transisi pada jenjang 

pendidikan dari strata satu menjadi calon 

mahasiswa pascasarjana. Pada lain sisi, 

terdapat perbedaan minat dan pilihan yang 

terjadi pada setiap calon mahasiswa 

pascasarjana. Oleh karena itu, calon 

mahasiswa pascasarjana membutuhkan 

informasi yang akurat, relevan, ekonomis, 

cepat, tepat serta mudah cara 

mendapatkannya. Hal ini dikarenakan 

dengan pemilihan sumber informasi yang 

tepat dapat memberikan informasi yang 

sesuai dengan kebutuhan informasi dari 

calon mahasiswa pascasarjana.
2
  

Kebutuhan informasi akan menjadi 

permasalahan besar apabila tidak dapat 

terpenuhinya kebutuhan tersebut. Belkin 

dalam (Widiyastuti, 2016), kebutuhan 

informasi merupakan kondisi pengetahuan 

seseorang tentang suatu situasi atau topik 

tertentu yang dianggap tidak memadai 

untuk menghadapi suatu keadaan.
3
 

Sedangkan Kulthau (dalam Suwanto, 

1997) kebutuhan informasi ada 

dikarenakan adanya gap (kesenjangan 

informasi) antara informasi yang dimiliki 

oleh seseorang dengan informasi yang 

seharusnya dimiliki oleh orang tersebut 

guna mendukung kegiatan sehari-hari.
4
  

Adapun permasalahan yang 

seringkali melanda calon mahasiswa 

pascasarjana yakni pemilihan program 

studi, memilih universitas, menghubungi 

universitas, sumber biaya kuliah, biaya 

hidup dan tahap demi tahap untuk dapat 
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studi di luar negeri.
5
  Berdasarkan hal 

tersebut yang akhirnya memicu calon 

mahasiswa pascasarjana melakukan 

penemuan informasi untuk terus 

memperkaya informasi terkait dengan 

beasiswa. Pada banyak hal, semua 

informasi yang tersedia memang 

disediakan untuk dimanfaatkan.
6
 

Kenyatannya informasi mengenai berbagai 

program beasiswa telah banyak ditawarkan 

baik di koran, informasi di sekolah 

ataupun di website. Selain itu, untuk 

menunjang itu semua kita juga dapat 

memperkaya informasi dengan bertanya-

tanya kepada orang-orang yang telah 

berpengalaman.
7
 Berdasarkan pengalaman 

yang telah dirasakan oleh seseorang kita 

dapat belajar dari kesalahannya untuk 

dapat lebih menghindari hal-hal demikian 

dan lebih mempersiapkan diri terhadap 

kemungkinan-kemungkinan yang dapat 

terjadi. 

 Berdasarkan uraian di atas semakin 

memperkuat menariknya penelitian ini hal 

ini dikarenakan permasalahan perilaku 

penemuan informasi menjadi hal yang 

tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan 

manusia. Adapun permasalahan perilaku 

                                                           
5
 Yosep Bambang Margono. 2015. Kiat Kuliah Di 

Amerika Serikat. Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama 
6
 Douglas W. Allen Dan Steve Johnson. 1998, 

Pedoman Belajar Internet. Jakarta: Pt Elex Media 

Komputindo 
7
 Jumiarti Agus., Dkk. 2007. Rahasia Melanjutkan 

Studi Dan Mendapatkan Beasiswa Ke Jepang. 

Bandung: Aku Cinta Indonesia Publishing 

penemuan informasi akan dikaji dalam 

penelitian ini berfokus pada situasi yang 

membuat calon mahasiswa pascasarjana 

mengalami kurangnya informasi ataupun 

pengetahuan yang mereka miliki terkait 

beasiswa guna melanjutkan studinya di 

luar negeri. Selanjutnya, peneliti ingin 

menggambarkan perilaku penemuan 

informasi calon mahasiswa pascasarjana 

dalam persiapan memperoleh beasiswa 

studi di luar negeri. 

Terdapat informasi bahwa setiap 

tahunnya lembaga pemerintah Indonesia, 

menawarkan beragam program beasiswa 

yang diperuntukkan kepada mereka yang 

berprestasi. Beasiswa tersebut ditawarkan 

kepada beragam pihak seperti mahasiswa, 

masyarakat secara terbuka, dosen, tenaga 

kependidikan atau pegawai pemerintahan. 

Beasiswa tersebut ditawarkan untuk 

melanjutkan pendidikan ke luar negeri. 

Adapun fasilitas beasiswa yang ditawarkan 

pada umumnya berupa beasiswa penuh 

yang meliputi biaya durasi pendidikan dan 

biaya hidup saat menempuh pendidikan di 

luar negeri. Terdapat tiga sumber beasiswa 

dari lembaga pemerintahan Indonesia yang 

cukup populer dalam memberikan 

beasiswa luar negeri yaitu beasiswa LPDP, 

DIKTI dan beasiswa unggulan 

Kemedikbud.
8
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Temuan menarik lain diperoleh 

sebuah data dari Kementerian Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Republik Indonesia yang menjelaskan 

bahwa terdapat data mahasiswa warga 

negara Indonesia di perguruan tinggi 

Jerman dalam semester musim 

dingin/winter semester (WS) 2014/2015 

jumlah mahasiswi dan mahasiswa 

Indonesia sebesar 3.811 orang, yang terdiri 

dari 2141 mahasiswa dan 1670 mahasiswi. 

Hal ini menunjukkan adanya peningkatan 

dari WS 2013/2014 di mana terdapat 3399 

mahasiswa Indonesia di perguruan tinggi 

Jerman. Sebagai tambahan dalam beberapa 

tahun terakhir jumlah mahasiswa 

Indonesia di Jerman justru meningkat 

pesat.
9
 Adanya data tersebut telah 

membuktikan bahwa warga negara 

Indonesia memiliki antusias yang cukup 

tinggi dalam menuntut ilmu. 

Banyaknya program beasiswa yang 

bisa digunakan untuk kuliah di luar negeri 

sudah sepantasnya menjadikan peluang 

generasi muda Indonesia untuk tumbuh 

dan berkembang sekaligus mendunia 

semakin besar. Beasiswa tersebut menjadi 

                                                                                    
Tersedia Pada 

Https://Www.Idp.Com/Indonesia/Studyabroad/Sc

holarships/Beasiswa-Luar-Negeri-Dari-Lembaga-

Pemerintah-Indonesia 
9
 Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2017. 

Presiden Tegaskan Dana Abadi Pendidikan Untuk 

Investasi Jangka Panjang Penerus Bangsa. 

Diakses Pada 21 Agustus 2018, Tesedia Pada 

Https://Www.Kemenkeu.Go.Id/Publikasi/Berita/

Presiden-Tegaskan-Dana-Abadi-Pendidikan-

Untuk-Investasi-Jangka-Panjang-Penerus-Bangsa 

satu sarana yang sangat bermanfaat bagi 

banyak orang khususnya pelajar dan 

mahasiswa yang sangat ingin untuk 

memperluas ilmu dan mengembangkan 

kemampuan masing-masing dalam 

berbagai bidang.
10

 Mendapatkan beasiswa 

untuk kuliah di luar negeri memiliki 

banyak keuntungan yang dapat dirasakan. 

Adapun alasan peneliti memilih 

judul tersebut dikarenakan perilaku 

penemuan informasi calon mahasiswa 

pascasarjana merupakan sesuatu yang unik 

dan menarik untuk diteliti. Hal ini 

dikarenakan pada era globalisasi 

pendidikan seperti saat ini, selain 

menuntut kita untuk studi ke jenjang lebih 

tinggi juga telah banyak peluang terbuka 

bagi pelajar Indonesia untuk bisa 

mengenyam pendidikan hingga ke luar 

negeri. Berbagai macam tawaran dapat 

dengan mudah ditemukan oleh calon 

mahasiswa pascasarjana pemburu 

beasiswa sehingga tidak menutup 

kemungkinan semakin banyak pesaing dan 

terdapat pula berbagai macam perbedaan 

pada perilaku penemuan informasi pada 

setiap calon mahasiswa pascasarjana. 

Selain itu terdapat hal lain yang ingin di 

gali lebih dalam oleh peneliti yaitu bentuk 

informasi seperti apa yang benar-benar 

dibutuhkan dan hambatan-hambatan yang 

                                                           
10

 Denal Suka Dewa. 2016. Kumpulan Beasiswa Ke 

Luar Negeri. Diakses Pada Tanggal 5 September 

2018 Tersedia Pada 
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ditemui oleh calon mahasiswa 

pascasarjana dalam persiapan memperoleh 

beasiswa studi di luar negeri karena untuk 

dapat memperoleh beasiswa studi di luar 

negeri tentunya banyak hal yang harus 

dipersiapkan terlebih dulu oleh calon 

mahasiswa pascasarjana  tersebut.  

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan model 

penemuan informasi dari dua peneliti 

yakni Wilson dan Don Turnbull. Adapun 

peneliti menggunakan model pertama dari 

Wilson yang terdiri atas kebutuhan 

informasi dan hambatan dalam memenuhi 

kebutuhan informasi. Selanjutnya model 

ini akan di kolaborasikan dengan model 

penemuan informasi melalui World Wide 

Web dari Don Turnbull. Penelitian ini 

difokuskan kepada seluruh universitas 

negeri dan swasta dengan akreditasi A di 

Surabaya dengan responden sebanyak 118 

mahasiswa S1 dan S2. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif 

deskriptif dengan menggunakan teknik 

purposive sampling di UNAIR, UPN, 

UNESA, UBAYA, UK PETRA, 

UKWMS, UC. Adapun teknik 

pengumpulan data menggunakan 

kuesioner yang didukung dengan data 

wawancara serta studi literatur maupun 

observasi. Sedangkan pada teknik 

pengolahan data terdapat tahapan yang 

harus dilalui, diantaranya editing, coding, 

tabulasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Kebutuhan Informasi Calon 

Mahasiswa Pascasarjana dalam 

Memperoleh Beasiswa Studi di Luar 

Negeri 

Kebutuhan informasi yang 

mendasari lahirnya perilaku penemuan 

informasi calon mahasiswa pascasarjana 

terjadi karena didapati adanya sebuah 

kesenjangan pada pengetahuan sehingga 

menimbulkan motivasi yang dapat melatar 

belakangi timbulnya perilaku penemuan 

informasi. Wilson mengungkapkan 

terdapat faktor-faktor yang turut 

mempengaruhi seseorang dalam 

memenuhi kebutuhan informasinya yakni 

lingkungan (environment), peran sosial 

(sosial role), dan diri sendiri (personal). 

Adapun setiap indikatornya akan 

dijabarkan berdasarkan data yang 

diperoleh dari para responden sebagai 

berikut : 

a. Kebutuhan Informasi Terkait dengan 

Lingkungan (environment) 

 Faktor lingkungan turut andil dalam 

penemuhan kebutuhan informasi calon 

mahasiswa pascasarjana. Lingkungan ini 

berkaitan dengan tempat calon mahasiswa 

pascasarjana berada, bisa lingkungan 

keluarga maupun lingkungan tempat studi. 

Adapun sebanyak 42,4% calon mahasiswa 
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pascasarjana mengaku bahwa lingkngan 

keluarga turut membantu dalam memenuhi 

kebutuhan informasi beasiswa, kebutuhan 

administratif, dan memberi semangat. 

Meskipun lingkungan keluarga menjadi 

lingkungan yang terdekat namun 

prosentase yang lebih besar terdapat pada 

lingkungan tempat studi.  Sebanyak 

sebanyak 53,4% calon mahasiswa 

pascasarjana menyatakan bahwa kampus 

turut memberikan informasi terkait 

program beasiswa luar negeri.  

b. Kebutuhan informasi terkait dengan 

peran sosial (social role) 

 Terdapat faktor peran sosial yang 

turut berpengaruh dalam pemenuhan 

kebutuhan informasi seseorang. 

Ditegaskan oleh Wilson bahwa peran 

sosial (sosial role) merupakan suatu aspek 

yang berkaitan dengan peran yang dimiliki 

seseorang dalam lingkungan ia berada. 

Berdasarkan hal tersebut, seseorang yang 

membutuhkan informasi harus menyertai 

motif untuk mendapatkan informasi 

sehingga mendorong seseorang untuk 

bertindak dalam perilaku penemuan 

informasi.
11

 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan dapat diketahui hasil bahwa 

sebanyak 54,2% calon mahasiswa 

pascasarjana menyatakan bahwa alumni 

                                                           
11

 T.D Wilson. 1999. Models In Information 

Behavior Research. Diakses Pada 16 Oktober 

2018 Pada Https://Www.Emeraldinsight.Com/ 

penerima beasiswa menjadi peran yang 

paling berpengaruh dalam pemenuhan 

kebutuhan informasi. Keberadaan alumni 

berhasil membantu calon mahasiswa 

pascasarjana merasa menemukan jalan 

keluar atas permasalahan yang dihadapi 

dengan prosentase sebesar 67,8%. 

c. Kebutuhan informasi diri sendiri 

(person) 

 Pada proses pemenuhan kebutuhan 

informasi, calon mahasiswa pascasarjana 

mendapatkan pengaruh penuh atas dirinya 

sendiri (person). Person ini berkaitan 

dengan karakteristik seseorang ketika ia 

merasakan adanya kebutuhan informasi 

yang harus dipenuhi. Wilson 

mengungkapkan bahwa dalam literatur 

tentang kebutuhan manusia menurut para 

psikolog, terdapat 3 kategori yang mana 3 

aspek ini turut mempengaruhi faktor diri 

sendiri (person) yakni a. Kebutuhan 

fisiologis, seperti kebutuhan makanan, air, 

tempat tinggal, dll ; b. Kebutuhan afektif 

(kadang-kadang disebut kebutuhan 

psikologis atau emosional) seperti 

kebutuhan untuk mencapai cita-cita, 

kebutuhan untuk dominasi, dll ; c. 

Kebutuhan kognitif seperti kebutuhan 

untuk merencanakan, belajar keterampilan, 

dll.   

 Hasil temuan data menyatakan 

sebesar 61,9% mengatakan bahwa 

beasiswa memiliki tingkat kepentingan 

yang sangat penting bagi calon mahasiswa 
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pascasarjana, sehingga calon mahasiswa 

pascasarjana membutuhkan informasi 

tentang tips dan trik untuk dapat 

memperoleh beasiswa, fasilitas yang 

diberikan dan persyaratan dengan nilai 

prosentase sebesar 58,5%.  

 

2. Hambatan dalam Memenuhi 

Kebutuhan Informasi 

 Upaya yang dilakukan oleh calon 

mahasiswa pascasarjana untuk memenuhi 

kebutuhan informasinya tidak selalu 

berjalan mulus, tidak dapat dipungkiri 

bahwasanya terdapat hambatan atau 

rintangan yang senantiasa ditemui. 

Terdapat beberapa faktor yang menjadi 

penghambat calon mahasiswa pascasarjana 

dalam memenuhi kebutuhannya. Sejumlah 

faktor yang dipandang sebagai rintangan 

atau hambatan dalam menemukan 

informasi menurut Wilson berupa 

hambatan personal, role related, dan 

environmental. 

1.  Diri sendiri (personal) 

Faktor person merupakan hambatan 

yang berasal dari diri calon mahasiswa 

pascasarjana itu sendiri yang berkaitan erat 

dengan motif atau tujuan yang ingin 

dicapai oleh individu itu sendiri seperti 

kondisi suasana hati (mood). Sebanyak 

54,2% calon mahasiswa pascasarjana 

mengakui bahwa suasana hati (mood) yang 

sedang tidak baik membuat ia semakin 

binggung. Penyebabnya akan berimbas 

semakin sulit mendapatkan informasi yang 

dibutuhkannya dnegan 42,4%. Sedangkan 

untuk melanjutkan penemuan kebutuhan 

informasinya, calon mahasiswa 

pascasarjana memiliki berbagai upaya 

yang mereka lakukan. Sebanyak 45,8% 

mengatakan bahwa upaya yang dilakukan 

yakni melakukan aktivitas lain yang dapat 

memulihkan suasana hati (mood).  

2. Peran terkait (role related) 

Faktor peran terkait (role related) 

merupakan hambatan yang berkaitan 

dengan peran-peran yang turut 

mempengaruhi calon mahasiswa 

pascasarjana dalam proses pemenuhan 

kebutuhan informasinya seperti penyedia 

informasi atau relasi. Terdapat sebanyak 

38,1% mengatakan bahwa dalam 

berinteraksi dengan orang lain seringkali 

mengalami kesulitan dalam hal memahami 

isi pembicaraan. Penyebabnya yakni 

situasi yang tidak memungkinkan untuk 

berinteraksi (terlalu bisining) dengan 

prosentase sebesar 38,1%. Sehingga 

membuat calon mahasiswa pascasarjana 

sebelum berinteraksi terlebih dahulu untuk 

memperkaya bahan pembicaraan yang 

didukung sebanyak 42,4%. 

3.   Lingkungan (environmental) 

Hambatan yang berasal dari 

lingkungan (environmental) yang 

disebabkan adanya permasalahan yang ada 

disekitar lingkungan tempat calon 

mahasiswa pascasarjana berada, baik 



 

SKRIPSI                      PERILAKU PENEMUAN INFORMASI CALON MAHASISWA PASCASARJANA ...                      ATIKA R.H 

9 

lingkungan internal seperti keluarga, 

maupun lingkungan eksternal yang berarti 

lingkungan lebih luas. Tergantung dengan 

konteks lingkungan tempat calon 

mahasiswa pascasarjana berada. Sebesar 

39,0% menyepakati bahwa hambatan yang 

ditemui dari tempat studi berupa tempat 

studi (kampus) tidak membantu dalam 

memberikan informasi atau rekomendasi 

beasiswa yang tepat. Sedangkan hambatan 

yang ditemui pada tempat tinggal yakni 

sebanyak 63,6% merasakan adanya 

keterbatasan waktu untuk mengakses 

informasi apabila di rumah. Diakui bahwa 

calon mahasiswa pascasarjana memiliki 

kegiatan atau keperluan lainnya dengan 

prosentase sebesar 48,3%. Selain itu 

sebanyak 43,2% mengakui merasa 

keadaan ekonomi membuat mereka 

memiliki dana terbatas untuk membayar 

jasa konsultasi. 

 

3. Perilaku Penemuan Informasi 

Melalui World World Web 

 Perilaku penemuan informasi 

muncul karena adanya dorongan 

kebutuhan informasi dari calon mahasiswa 

pascasarjana. Perilaku penemuan 

informasi menjadi sebuah upaya yang 

dilakukan agar kebutuhan informasinya 

dapat terpenuhi. Pada upayanya, calon 

mahasiswa pascasarjana semakin akrab 

dan memanfaatkan sistem berbasis 

komputer seperti world wide web atau 

internet. Internet menjadi pilihan alternatif 

karena internet menawarkan berbagai 

kemudahan dan keberagaman informasi 

dibandingkan dengan sumber informasi 

lainnya. Berbagai mode penemuan 

informasi mencakup undirected viewing, 

conditioned viewing, informal search dan 

formal search.  

1. Undirected viewing 

 Undirected viewing menggambarkan 

suatu pola perilaku penemuan informasi 

tanpa memikirkan kebutuhan informasi 

spesifik tujuannya untuk memidai secara 

luas mengenai perkembangan informasi 

dengan menggunakan beragam sumber 

informasi yang mudah diakses dan 

menyaring beberapa informasi. Pada 

upayanya ini, calon mahasiswa 

pascasarjana mengatakan bahwa ia 

membutuhkan informasi berjenis artikel 

informasi beasiswa didukung oleh 70,3%. 

Diakui oleh 75,4% calon mahasiswa 

pascasarjana mengatakan sering 

menggunakan website pemberi program 

beasiswa dibandingkan website tempat 

studi yang hanya memperoleh 8,5%.  

2. Conditioned Viewing 

 Conditioned viewing menggambarkan 

suatu kondisi dimana calon mahasiswa 

pascasarjana mengarahkan pandangannya 

pada informasi mengenai topik yang 

dipilih atau jenis informasi tertentu. 

Adapun tujuannya untuk mengevaluasi 

signifikansi informasi yang diterima dan 
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untuk menilai signifikansi perkembangan 

informasi tersebut di tempat ia berada (up 

to date, relevan). Sumber informasi yang 

berkualitas menurut 57,6% calon 

mahasiswa pscasarjana yakni yang berada 

pada urutan teratas di google, relevan, 

lengkap dan akurat. Sedangkan sebanyak 

52,5% mengatakan sumber informasi yang 

mudah diakses yakni media sosial 

(facebook, instagram, twitter, line dll) 

dibandingkan website tempat studi yang 

hanya 3,4%. 

3. Informal search 

 Mode ketiga informal search 

menggambarkan bahwa calon mahasiswa 

pascasarjana secara aktif mencari 

informasi untuk memperdalam 

pengetahuan dan pemahaman tentang 

suatu permasalahan tertentu sehingga 

dapat menentukan tindakan penyelesaian 

permasalahan tersebut. Hal ini bersifat 

informal dikarenakan melibatkan upaya 

yang relatif terbatas dan tidak terstruktur. 

Sumber informasi yang sering digunakan 

sebagai bahan pertimbangan ialah website 

dengan prosentase 67,8%. Adapun untuk 

memperdalam pengetahuan dan 

pemahaman sebanyak 61,9% memilih 

konten yang menggunakan bahasa yang 

mudah dipahami, yang sesuai dengan 

kebutuhan, dan menarik. 

4. Formal search 

 Sedangkan, mode keempat yakni 

formal search menggambarkan upaya 

yang disengaja atau terencana dari calon 

mahasiswa pascasarjana untuk 

mendapatkan informasi spesifik atau jenis 

informasi tentang masalah tertentu. 

Sebanyak 42,4% mengatakan memiliki 

cara dalam menyaring informasi seperti 

membandingkan dengan sumber lain, 

melihat latar belakang penulis, konten 

yang dibuat, sharing dengan orang lain dan 

melihat tahun terbit. Sedangkan cara untuk 

mengakhiri proses penemuan informasi 

yakni sebanyak 48,3% memilih 

mengunduh dan mencetak informasi yang 

ditemukan dibandingkan harus 

menyebarkan informasi yang hanya 

memiliki prosentase 7,6%. 

 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai 

perilaku penemuan informasi calon 

mahasiswa pascasarjana dalam persiapan 

memperoleh beasiswa studi di luar negeri, 

didapati hasil bahwa kebutuhan informasi 

calon mahasiswa pascasarjana dipengaruhi 

oleh kampus, dimana sebanyak 53,4% 

mengatakan kampus turut memberikan 

informasi terkait program beasiswa luar 

negeri. Adapun pada aspek peran sosial, 

almuni memberikan pengaruh yang besar 

hanya sebanyak 67,8% calon mahasiswa 

pascasarjana mengakui bahwa keberadaan 

alumni berhasil membantu calon 

mahasiswa pascasarjana merasa 

menemukan jalan keluar atas 



 

SKRIPSI                      PERILAKU PENEMUAN INFORMASI CALON MAHASISWA PASCASARJANA ...                      ATIKA R.H 

11 

permasalahan yang dihadapi. Sedangkan 

pada aspek diri sendiri (person), 

kebutuhan informasi calon mahasiswa 

pascasarjana dipengaruhi oleh suasana hati 

(mood) yang mana diakui oleh 52,5%. 

Apabila suasana hati sedang tidak baik, 

calon mahasiswa pascasarjana lebih 

memilih istirahat sejenak dengan 

prosentase 58,5%. Mengingat sebanyak 

61,9% mengatakan beasiswa itu sangat 

penting maka calon mahasiswa 

pascasarjana membutuhkan informasi 

tentang tips dan trik untuk dapat 

memperoleh beasiswa, fasilitas yang 

diberikan dan persyaratan dengan nilai 

prosentase sebesar 58,5%. 

 Sejumlah faktor yang dipandang 

sebagai rintangan atau hambatan dalam 

menemukan informasi berupa hambatan 

personal, role related, dan environmental. 

Sebanyak 54,2% calon mahasiswa 

pascasarjana mengakui bahwa suasana hati 

(mood) yang sedang tidak baik membuat 

ia semakin binggung. Terdapat sebanyak 

38,1% mengatakan bahwa dalam 

berinteraksi dengan orang lain seringkali 

mengalami kesulitan dalam hal memahami 

isi pembicaraan. Penyebabnya yakni 

situasi yang tidak memungkinkan untuk 

berinteraksi (terlalu bising) dengan 

prosentase sebesar 38,1%. Sehingga 

membuat calon mahasiswa pascasarjana 

sebelum berinteraksi terlebih dahulu untuk 

memperkaya bahan pembicaraan yang 

didukung sebanyak 42,4%. Sedangkan 

hambatan yang ditemui pada tempat 

tinggal yakni sebanyak 63,6% merasakan 

adanya keterbatasan waktu untuk 

mengakses informasi apabila di rumah. 

 Berbagai mode penemuan 

informasi mencakup undirected viewing, 

conditioned viewing, informal search dan 

formal search. Diakui oleh 75,4% calon 

mahasiswa pascasarjana mengatakan 

sering menggunakan website pemberi 

program beasiswa untuk menelusur 

informasi. Sumber informasi yang 

berkualitas menurut 57,6% calon 

mahasiswa pascasarjana yakni yang berada 

pada urutan teratas di google, relevan, 

lengkap dan akurat. Sumber informasi 

yang sering digunakan sebagai bahan 

pertimbangan ialah website dengan 

prosentase 67,8%. Sedangkan cara untuk 

mengakhiri proses penemuan informasi 

yakni sebanyak 48,3% memilih 

mengunduh dan mencetak informasi yang 

ditemukan. 
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