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ABSTRAK 
 
 
 
Penelitian ini mengkaji mengenai Kebutuhan informasi mahasiswa pada 
jurnal ilmiah di perpustakaan Universitas Kristen Petra. Penelitian ini dilakukan 
karena peneliti ingin mengetahui terhadap pemanfaatan jurnal ilmiah di perpustakaan 
dan hambatan yang dihadapi mahasiswa dalam memanfaatkan jurnal ilmiah di 
perpustakaan. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Dan menggunakan 
tipe penelitian deskriptif karena peneliti bermaksud menggambarkan kebutuhan 
informasi melalui jurnal ilmiah dengan tanpa melakukan hipotesa. Penelitian 
deskriptif merupakan jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas 
suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti 
Dalam format jurnal yang dipakai oleh mahasiswa UK.Petra itu sendiri adalah 
format jurnal tercetak. Dimana terbanyak macam-macam koleksi baik jurnal majalah 
maupun ilmiah yang tercetak di gunakan oleh mahasiswa tersebut. Kemudian 
jawaban berikutnya yaitu adalah format jurnal elektronik yang sebagian mahasiswa 
juga memilihnya. Karena lebih mudah untuk search jurnal secara online. Selain itu 
mahasiswa juga di fasilitasi oleh perpustakaan untuk menggunakan jurnal ilmiah 
yang terdapat pada perpustakaan, serta mahasiswa juga mendapatkan password 
ataupun id untuk menelusuri jurnal yang ada di perpustakaan sehingga dapat 
digunakan diluar perpustakaan 
Manfaat jurnal dalam kebutuhan informasi yang mahasiswa butuhkan dari 
segi personal, peran dan lingkungan lebih banyak menjawab untuk menambah 
informasi, hiburan, kemudian menambah teori untuk skripsi. Jadi manfaat yang 
mahasiswa butuhkan dalam memanfaatkan jurnal yaitu dari untuk menambah 
informasi, hiburan dan menambah teori untuk skripsi. 
Hambatan dalam mengakses jurnal ilmiah yaitu dari segi personal, peran dan 
lingkungan mempengaruhi mahasiswa dalam menemukan informasi jurnal ilmiah. Ini 
mereka yang kurang akan pemahaman terhadap sumber informasi jurnal kurangnya 
dalam mengakses jurnal., pemilihan jurnal yang benar-benar sesuai dengan 
kebutuhan, perasaan/suasana hati, belum akrabnya dengan fasilitas jurnal dari pihak 
perpustakaan. itu merupakan hambatan bagi mahasiswa UK. Petra. Dalam hambatan 
tersebut mahasiswa kurang dalam isi jurnal sehingga mahasiswa berulang kali 
membaca agar lebih mengerti isi dari isi jurnal ilmiah tersebut. lalu dalam pemilihan 
jurnal agar lebih mendapatkan jurnal yang sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian 
suasana hati yang memang selalu mempengaruhi individual dalam mengerjakan 



sesuatu baik dalam mengerjakan tugas ataupun lainnya, ini juga yang memperngaruhi 
seseorang dalam mencari informasi jurnal yang mereka butuhkan. 
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