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ABSTRACT
Information seeking and use behavior is an activity that occurs because of the need for
information. The need for such information is driven by the circumstances within a person
and his role in the environment. Where a person realizes that the knowledge he has is still
lacking so there is a desire to meet the information needs. Such information is used to
increase one's knowledge as well as to reduce information gaps. Informaton seeking and
use activity is not only done by normal human beings in general but someone who has the
limitation in seeing also doing this activity is no exception disability students in the
Universitas Negeri Surabaya. This study used a qualitative method using a case study
approach. Determination of informants done using snowball sampling techniques and
amounted to 6 informants, including visual disability student State University of Surabaya.
Based on the results of this study, it is known that the process of information seeking and
use behavior of students with vision disability originates from several factors that influence
student disability to fulfill the information requirement that is social & cultural values,
physical environment, personal / biological characteristics and affective / spiritual
influences then enter the first phase of needs formulation where the information needs of
students with vision disabilities based on academic needs ie tasks and refrence. The second
stage searches and finds the information needed through information sources through
personal, network and institutional resources. Where they most often obtain information
from personal network sources and media. The third stage is information use / knowledge
creation where students disability use and utilize information to meet the needs of lectures,
sharing with friends and made as new knowledge. In this research, there are 2 types of
process of information seeking and use of students with vision disability that is confidence
behavior and unconfidence behavior.

ABSTRAK
Perilaku penemuan dan penggunaan informasi merupakan suatu aktivitas yang terjadi
karena adanya dorongan kebutuhan akan informasi. Kebutuhan informasi tersebut
didorong oleh keaadan dalam diri seseorang dan perannya dalam lingkungan. Dimana
seseorang menyadari bahwa pengetahuan yang ia miliki masih kurang sehingga ada
keinginan untuk memenuhi kebutuhan infomasi. Informasi tersebut digunakan untuk
menambah pengetahuan seseorang serta untuk mengurangi kesenjangan informasi yang
ada. Aktivitas penemuan dan penggunaan informasi tidak hanya dilakukan oleh manusia
normal pada umumnya akan tetapi seseorang yang mimiliki keterbatasan dalam melihat
juga melakukan aktivitas ini tak terkecuali mahasiswa disabilitas di Universitas Negeri
Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan
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studi kasus. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik snowball sampling
dan berjumlah 5 informan, diantaranya mahasiswa disabilitas penglihatan Universitas
Negeri Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui proses perilaku penemuan
dan penggunaan informasi mahasiswa disabilitas penglihatan berawal dari beberapa
faktor yang mempengaruhi mahasiswa disabilitas untuk memenuhi kebutuhan informasi
yaitu sosial & cultural values, physical environment, personal / biological characteristics
dan affective / spiritual influences kemudian memasuki tahap pertama yaitu needs
formulation dimana kebutuhan informasi mahasiswa disabilitas penglihatan berdasarkan
kebutuhan akademik yaitu tugas-tugas dan refrensi. Tahap kedua mencari dan menemukan
informasi yang dibutuhkan melalui sumber-sumber informasi yaitu melalui sumber
personal network, media dan institusi. Dimana mereka paling sering memperoleh
informasi dari sumber personal network dan media. Tahap ketiga yaitu information use /
knowledge creation dimana mahasiswa disabilitas menggunakan dan memanfaatkan
informasi untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan, sharing dengan teman dan dijadikan
sebagai pengetahuan baru. Pada penelitian ini, ditemukan 2 tipe proses penemuan dan
penggunaan informasi mahasiswa disabilitas penglihatan yaitu confidence behaviour dan
unconfidence behaviour.

Keywords: Information seeking behaviour, Information use, Student with vision disability,
Universitas Negeri Surabaya

1. PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang

Penemuan informasi menjadi sangat
penting bagi kehidupan seseorang karena
informasi merupakan suatu kebutuhan
yang tidak dapat dipisahkan. Seseorang
melakukan penemuan informasi karena
adanya dorongan kebutuhan. Kebutuhan
informasi seseorang didorong oleh
keadaan dalam diri seseorang dan
perannya dalam lingkungannya. Dimana
seseorang menyadari bahwa pengetahuan
yang ia miliki masih kurang sehingga ada
keinginan untuk memenuhi kebutuhan
informasi. Informasi tersebut dapat
digunakan untuk  menambah pengetahuan
seseorang serta untuk mengurangi
kesenjangan  informasi yang ada.
Kebutuhan informasi muncul pada saat
seseorang mulai menganggap bahwa
pengetahuan yang dimilikinya saat itu
kurang dari pengetahuan yang

dibutuhkannya untuk menyelesaikan
suatu masalah. Informasi tentunya sangat
dibutuhkan oleh semua manusia, tak
terkecuali bagi seseorang yang memiliki
keterbatasan dalam melihat. Bagi
disabilitas penglihatan, informasi
digunakan untuk memenuhi kebutuhan
hidup sehari-hari seperti bersekolah dan
bersosialisasi dengan masyarakat.
Informasi menjadi sangat penting dan
menjadi kebutuhan bagi semua orang
termasuk bagi mahasiswa khususnya bagi
mahasiswa disabilitas pengelihatan untuk
menambah pengetahuan yang berkaitan
dengan perkuliahan, pemenuhan tugas-
tugas perkuliahan dan untuk pengambilan
keputusan. Peran sebagai mahasiswa yang
memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi
menuntut lebih banyaknya kebutuhan
informasi yang di butuhkan dibandingkan
dengan orang yang berpendidikan rendah.
Tingkat pendidikan yang tinggi
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mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti
perkembangan informasi yang berguna
untuk memenuhi kebutuhan tugas-tugas
perkuliahan. Dengan hal tersebut
mahasiswa dituntut untuk mampu
menggali informasi dan mencari lebih
banyak informasi yang berkaitan dengan
pengetahuan dan informasi perkuliahan
secara mandiri melalui berbagai sumber
informasi yang tersedia dengan
perkembangan teknologi saat ini.

Peneltian sebelumnya yang dilakukan
oleh Kirsty Williamson2 yang dilakukan
di Australia, dari hasil penelitian tersebut
dijelaskan bahwa studi kualitatif
dilakukan dalam konteks kehidupan
sehari-hari atau keadaan / situasi
kehidupan sehari-hari penyandang
disabilitas dan orang yang memiliki
penglihatan terganggu seperti hidup
sendiri, mempunyai keluarga, bekerja
atau penggangguran serta sumber
informasi yang digunakan mempengaruhi
cara dimana mereka mengakses
informasi. Perilaku penemuan informasi
disabilitas penglihatan di Australia untuk
memenuhi kebutuhan informasinya
terdapat faktor lingkungan fisik, personal
dan sosial yang memempengaruhi
seorang disabilitas penglihatan untuk
memenuhi kebutuhan informasi yang
mereka butuhkan. Dalam memenuhi
kebutuhan informasinya penyandang
disabilitas penglihatan di Australia
menggunakan beberapa tahap untuk
mencari informasi yaitu pertama
menggunakan sumber: jaringan pribadi,
sumber: jaringan pribdi seperti keluarga
dan teman. Kedua menggunakan sumber:

2 Kirsty Williamson. (2000). Information seeking
by blind and sight impaired citizens: an
ecological study. Journal Enterprise Information
Research Group, Vol. 5, no 4.

media, sumber: media yang digunakan
meliputi Radio, Televisi, dan Internet.
Ketiga menggunakan sumber: lembaga,
sumber: lembaga yang digunakan
meliputi organisasi disabilitas dan
perpustakaan. Pada akhirnya informasi
yang didapat digunakan dan
dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan
informasinya di kehidupan mereka sehari-
hari.

Dari penelitian tersebut sumber
informasi yang paling digunakan oleh
disabilitas penglihatan adalah personal
network seperti keluarga dan teman
menduduki peringkat pertama. Sumber
personal network ini muncul sebelum
sumber media (internet, surat kabar,
televisi, dan radio) dan sumber institusi
seperti perpustakaan digunakan sebagai
sumber informasi. Penelitian yang
dilakukan Stephen Mutula & Rebecca M.
Majinge3 menyimpulkan bahwa
mahasiswa dengan penglihatan terganggu
memerlukan informasi di perpustakaan
universitas untuk menyelesaikan tugas,
tes dan ujiam. Sumber-sumber informasi
pada mahasiswa tersebut mencakup staf
perpustakaan, teman sekelas, teman dan
petugas yang membantu mahasiswa
disabilitas penglihatan untuk membantu
mereka membaca opac dan database.
Adapun penelitian lain yang dilakukan
oleh Silvana sehic dan Sanjica Faletar T4

yang menunjukkan bahwa perpustakaan
akademik digunakan oleh mahasiswa
disabilitas penglihatan blind dan low

3 Stephen Mutula & Rebecca M. Majinge. (2016).
Information Behaviour of Studens Living With
Visual Impraiments in University Libraries: A
Review of Related Literature. THE JOURNAL
OF ACADEMIC LIBRARIANSHIP.
4 Silvana Sehic & Sanjica Faletar T. (2013).
Exploration of Academic Information Seeking
and Library Use of the Blind and Visually
Impaired Students in Croatia.
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vision hanya sesekali untuk memenuhi
kebutuhan mereka, dan mahasiswa
disabilitas penglihatan paling sering
mencari informasi dan bahan keperluan
akademik melalui sumber interpersonal
dan internet.

Hasil penelitian yang dilakukan
Kirsty Willamson5 ditemukan bahwa
keadaan hidup mempengaruhi cara
disabilitas penglihatan dalam mengakses
informasi. disabilitas penglihatan atau
penglihatan terganggu layak diberikan
berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan
informasinya, layak orang normal seperti
membaca buku, surat kabar atau majalah,
mengakses internet, mendengarkan radio,
dan sebagainya.  Willamson  memilih
internet sebagai fokus studinya dan
menemukan bahwa internet dianggap
sebagai solusi informasi yang paling tepat
bagi penyandang disabilitas, karena
tersedianya apilkasi pembaca layar
(screen reader). Penelitian yang
dilakukan oleh Kirtsy Willamson sama
halnya dengan penelitian Amanda Bow6

yang menyimpulkan bahwa telvisi, radio,
surat kabar dan bulletin digunakan
sebagai informasi dan komunikasi yang
sah. Bagi disabilitas penglihatan internet
merupakan pilihan diantara banyak
sumber informasi media yang digunakan
untuk mendapatkan informasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Kirsty
Williamson7 pada disabilitas penglihatan
di Australia, pada penelitian tersebut
disabilitas memiliki hambatan dalam
penggunaan internet yaitu masalah biaya,
kurangnya keterampilan mereka dalam
menggunakan komputer dan kurangnya

5 Kirsty Williamson. (2000). Op.cit. Vol. 5, no 4.
6 Amanda Bow. (2000). The Internet For The
Blind And Visually Impaired. Journal of Computer
Mediated Communication, 7(1).
7 Kirsty Williamson. (2000). Op.cit. Vol. 5, no 4.

kepercayaan diri untuk menggunakan
komputer tanpa pengelihatan. Dari
penelitian tersebut bahwa disabilitas
penglihatan tentunya memiliki hambatan
dalam melakukan proses pencarian
hingga penemuan informasi karena
keterbatasan yang mereka miliki
membuat penemuan dan penggunaan
informasi menjadi terganggu.

Data Menurut hasil Survey Sosial
Ekonomi Nasional (Susenas) yang
dilaksanakan Biro Pusat Statistik (BPS)8

tahun 2012, menunjukkan jumlah
penyandang disabilitas di Indonesia
sebanyak 6.008.661 orang. Dari jumlah
tersebut sekitar 1.780.200 orang adalah
penyandang disabilitas penglihatan,
472.855 orang penyandang disabilitas
rungu wicara, 402.817 orang penyandang
disabilitas grahita atau intelektual,
616.387 orang penyandang disabilitas
tubuh, 170.120 orang penyandang
disabilitas yang sulit mengurus diri
sendiri dan sekitar 2.401.592 orang
mengalami disabilitas ganda, dan lebih
ironis lagi adalah wilayah dan negara
miskinlah yang kebanyakan mengalami
kebutaan dan gangguan pengliahatan
sebesar 90%. Di Jawa Timur sendiri
jumlah penyandang disabilitas
penglihatan terbagi menjadi dua tingkatan
yaitu tingkat disabilitas penglihatan tidak
parah dan tingkat disabilitas penglihatan
parah. Tingkat disabilitas penglihatan
tidak parah sekitar 759.100 orang dan
tingkat disabilitas penglihatan parah
sekitar 83.736 orang. Dari data tersebut
diasumsikan bahwa sedikit sekali bagi
disabilitas pengelihatan di Jawa Timur
yang menempuh pendidikan yang lebih

8 Jery J. Tula. (2015). Pelayanan Penyandang
Disabilitas Dalam Menggunakan Berbagai
Sarana Aksesibilitas. Diakses pada 12 September
2017, dari http://www.rehsos.kemsos.go.id
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tinggi, hal tersebut didukung dengan data
penyandang disabilitas yang lulus seleksi
SBMPTN tahun 2014, menurut data dari
Kemendikbud dikutip oleh Erika
Hutapea9 yang menyatakan bahwa dari
104.862 peserta yang lulus seleksi,
terdapat 37 orang penyandang disabilitas
yang tersebar di 26 perguruan tinggi
negeri Indonesia.

Perlunya dilakukan penelitian bagi
mahasiswa disabilitas penglihatan karena
dengan adanya kampus inlkusi atau
kebijakan universitas yang
memperbolehkan mahasiswa disabilitas
khususnya disabilitas penglihatan untuk
mengemban pendidikan yang lebih tinggi,
membuat mahasiswa disabilitas
penglihatan memiliki tantangan tersendiri
dalam proses pemenuhan kebutuhan
informasi yang berkaitan dengan kegiatan
akademis. Penemuan informasi yang
dilakukan mahasiswa disabilitas
penglihatan jelas berbeda dengan
mahasiswa normal pada umumnya.
Keterbatasan penglihatan yang dimiliki
mahasiswa disabilitas penglihatan
membuat adanya hambatan dalam
perilaku penemuan dan penggunaan
informasi, hambatan tersebut dilihat dari
cara mahasiswa disabilitas pengilihatan
membutuhkan informasi dengan mencari
melalui sumber informasi yang akan
digunakan untuk memenuhi kebutuhan
informasi yang berkaitan dengan kegiatan
akademik, tugas kuliah dan pengambilan
keputusan. Perbedaan penemuan
informasi bagi mahasiswa disabilitas
penglihatan dengan mahasiwa normal
pada umumnya dalam menemukan
informasi inilah yang melatar bekalangi

9 Erika Hutapea. (2014). 37 Penyandang
Disabilitas Lulus SBMPTN 2014. Diakses pada 12
September 2017, dari
http://www.kemendikbud.go.id

peneliti lebih lanjut bagaimanakah cara
mereka dalam menemukan informasi
yang akan mereka gunakan pada proses
kegiatan akademis dengan keterbatasan
yang mereka miliki.

Penelitian dilakukan dengan melihat
kebutuhan informasi mahasiswa
disabilitas penglihatan dalam penemuan
literatur yang dicari untuk memenuhi
kebutuhan informasi serta apakah
terdapat perilaku penemuan dan
penggunaan informasi mahasiswa
disabilitas dalam memperoleh informasi,
maka penulis meneliti mahasiswa
disabilitas penglihatan di Pusat Studi dan
Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas
Negeri Surabaya (UNESA). Alasan yang
melatarbelakangi penulis melakukan
penelitian pada mahawasiswa disabilitas
penglihatan di Universitas Negeri
Surabaya (UNESA) karena Universitas
Negeri Surabaya (UNESA) merupakan
salah satu kampus inlkusi di Indonesia,
terdapat mahasiswa disabilitas
penglihatan yang menempuh pendidikan
hingga sarjana, terdapat tenaga kerja
pengajar yang berkompeten dibidangnya,
serta terdapat layanan khusus bagi
mahasiswa disabilitas yang bertugas
untuk menjembatani kebutuhan informasi
mahasiswa disabilitas dalam memperoleh
informasi.
1.2.Tinjauan Pustaka
1.2.1. Penemuan dan Penggunaan

Informasi Model Williamson
1.2.2. Faktor Yang Mempengaruhi

Pengguna
Williamson dalam model

ekologinya10membagi beberapa faktor
yang mempengaruhi seseorang untuk
memenuhi kebutuhan informasinya

10 Karen E. Fisher, et.al. (2006). Theories of
Information Behavior. Medford: Information
Today, 128-131.
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diantaranya (1) gaya hidup (lifestyles) (2)
nilai sosial dan budaya (social & cultural
value)s (3) kedaan social ekonomi (socio-
economic circumstances) (4) situasi kerja
(work situation) (5) karateristik pribadi
atau biologi (personal / biological
characterisctics) (6) pengaruh afektif atau
spriritual (affective / spiritual influences)
(7) lingkungan fisik (physical
environments). Berikut penjelasan
beberapa faktor yang mempengaruhi
kebutuhan akan informasi, yaitu sebagai
berikut:

1. Lifestyle merupakan suatu pola
atau cara individu
mengekspresikan atau
mengaktualisasikan, cita-cita,
kebiasaan / hobby, opini, dsb
dengan lingkungannya melalui
cara yang unik, yang
menyimbolkan status dan peranan
individu bagi likungannya. Gaya
hidup pengguna informasi dalam
memenuhi kebutuhan
informasinya, dimana pengguna
informasi biasanya memperoleh
informasi dari aktivitas mereka
sehari-hari. Pada penelitian kali
ini, maka untuk gaya hidup dapat
dicontohkan seperti seseorang
penyandang disabilitas
penglihatan yang memiliki hobi
bermain musik. Dari hobinya itu
penyandang disabilitas dapat
mengikuti pelatihan atau mencari
dan memeroleh informasi yang
dibutuhkan sehingga dapat
memenuhi kebutuhan
informasinya.

2. Social & cultural values
merupakan adanya
ketergantungan antar manusia
untuk saling membutuhkan satu
sama lain dan manusia senantiasa
berhubungan dengan kebiasaan-

kebiasaan yang berlaku dalam
masyarakat. Pada penelitian ini,
maka untuk nilai budaya dan
sosial dapat dicontohkan seperti
dalam kehidupan sehari-hari
penyandang disabilitas, dimana
melakukan aktivitas sehari-
harinya masih membutuhkan
adanya kehadiran orang lain.

3. Socio-economic circumstances
merupakan hal-hal yang
berhubungan dengan kepentingan
manusia di lingkungan
masyarakat atau segala sesuatu hal
yang berhubungan dengan
tindakan ekonomi dalam
pemenuhan kebutuhan masyarakat
seperti sandang, pangan dan
papan. Pada penelitian ini, maka
untuk keadaan sosio-ekonomi
dapat dicontoh seperti seorang
penyandang disabilitas
penglihatan yang berstatus
pensiunan. Ia tentu memeroleh
informasi dari keluarga atau
teman dan media elektronik
(televisi, radio) untuk kebutuhan
informasinya.

4. Work situation merupakan kondisi
atau keadaan lingkungan kerja
dari suatu tempat yang menjadi
tempat aktivitas bagi manusia
yang melakukan aktivitas didalam
lingkungan tersebut. Kondisi
lingkungan kerja dikatakan baik
atau sesuai apabila manusia dapat
melaksanakan kegiatan secara
optimal, sehat, aman, dan nyaman.
Pada penelitian ini, maka untuk
situasi kerja dapat dicontohkan
seperti seorang disabilitas
penglihatan yang berada di
lingkungan universitas dimana
mereka dapat melaksanakan
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kegiatan secara optimal dan
nyaman.

5. Personal / biological
characteristics merupakan ciri-ciri
dari setiap manusia yang melekat
pada diri masing-masing individu
atau keseluruhan kelakuan dan
kemampuan yang ada pada
individu sebagai hasil dari
pembawaan (karakteristik
keturunan yang dimiliki sejak
lahir, baik menyangkut faktor
biologis maupun faktor sosial
psikologis) dan lingkungannya.
Pada penelitian yang dilakukan
peneliti kali ini, maka untuk
karakteristik pribadi atau biologis
dapat dicontohkan seperti seorang
mahasiswa penyandang disabilitas
penglihatan dapat menggunakan
media sebagai salah satu sumber
informasi mereka untuk
membantu memenuhi kebutuhan
informasinya secara cepat
daripada harus membaca buku
(pengetahuan) braille yang
membutuhkan waktu yang lama.

6. Affective / spiritual influences
merupakan sikap dapat terbentuk
sebagai hasil dari respon
emosional yang dialami ketika
menghadapi suatu objek sehingga
adanya pengaruh perasaan (mood)
yang terjadi pada masing-masing
individu, seperti rasa nyaman,
senang, marah, benci dan aman.
Pengaruh afektif atau spiritual ini
jika dihubungkan dengan
penelitian peneliti dapat
dicontohkan seperti seseorang
penyandang disabilitas
penglihatan yang memeroleh
kebutuhan informasinya dari
sumber informasi dimana dapat
membantu menyelesaikan

masalah akademik maupun non
akademik mereka sehingga
terciptanya perasaan
menyenangkan.

7. Physical environment adalah
semua keadaan yang terdapat
disekitar tempat hidup, yang akan
mempengaruhi pada individu
tersebut baik secara langsung
maupun tidak langsung atau
keadaan lingkungan fisik dimana
pengguna informasi melakukan
kegiatan sehari-hari mereka,
meliputi akses fisik. Pada
penelitian kali ini, maka untuk
lingkungan fisik ini dapat
dicontohkan seperti terdapatnya
akses fisik yang telahh tersedia
bagi seorang disabilitas
penglihatan dalam memenuhi
kebutuhan informasinya.

1.2.3.Kebutuhan Informasi
Setiap orang mempunyai

kebutuhan informasi yang berbeda-beda
dan mempunyai cara masing-masing
untuk memenuhi kebutuhan
informasinya. Kebutuhan informasi
didorong oleh keadaan dalam diri
seseorang dan perannya dalam
lingkungannya. Dimana seseorang
menyadari bahwa pengetahuan yang ia
miliki masih kurang sehingga ada
keinginan untuk memenuhi kebutuhan
informasi. Khulthau11 mengatakan bahwa,
kebutuhan informasi dalam ilmu
informasi diartikan sebagai sesuatu yang
lamban laun muncul dari kesadaran yang
samar-samar mengenai sesuatu yang
hilang dan pada tahap berikutnya menjadi
keinginan untuk mengetahui tempat

11 Carol C. Kulthau. (1991). Inside the Searching
Process : Information Seeking fromuser’s
perspective. Journal of the American Society for
Information Science, 42(5), 1991: 362.
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informasi yang akan memberikan
kontribusi pada pemahaman akan makna.
Kesadaran seseorang terhadap sesuatu
yang hilang atau yang kurang dalam
dirinya akan mendorong kenginan untuk
mengetahui sumber informasi. kesadaran
tersebut didukung oleh motivasi.
Motivasi merupakan dorongan yang dari
diri seseorang untuk melakukan suatu
tindakan. Tindakan yang dilakukan
merupakan perilaku untuk mencari
informasi yang dianggap kurang atau
dibutuhkan.

Wilson12 juga mengungkapkan
bahwa ketika seseorang mengalami
kondisi untuk membutuhkan informasi,
maka orang tersebut harus menyertai
dengan motif untuk mendapatkan
informasi, sehingga mendorong seseorang
untuk bertidak dalam bentuk perilaku
informasi. Beragamnya kebutuhan
informasi seseorang yang mana setiap
orang memiliki kebutuhan informasi lebih
dari satu dan kebutuhan informasi
masing-masing orang jelaslah berbeda,
maka tidak bisa dihindari jika setiap
orang mendefinisikan kebutuhan
informasi sesuai dengan situasi yang
mereka alami. Kebutuhan informasi yang
dibuat oleh setiap orang juga akan
berdampak pada bagiamana orang
tersebut memenuhi kebutuhan
informasinya. Oleh sebab itu, perilaku
penemuan informasi yang dilakukan oleh
setiap orang juga berbeda.
1.2.4.Sumber Informasi

Williamson dalam model
ekologinya13 membagi 3 sumber
informasi yang dapat digunakan dalam

12 .T.D. Wilson. (1999). Models In Information
Behaviour Research, Journal of Documentation,
55(3) 249-270.
13 Karen E. Fisher, et.al., op.cit., hal 128-131.

memenuhi kebutuhan informasi
penggunanya, yaitu :

1. Sumber : jaringan pribadi adalah jenis
sumber informasi yang dapat dicari
oleh pengguna ketika melalukan
proses penemuan informasi untuk
memenuhi kebutuhan informasinya.
Informasi tersebut dapat dicari
melalui sumber : jaringan pribadi
seperti keluarga, teman, dosen.

2. Sumber : media adalah jenis sumber
informasi yang dapat dicari oleh
pengguna seperti : internet, buku,
majalah, surat kabar, televisi, dan
radio.

3. Sumber : lembaga adalah jenis
sumber infomasi yang juga dapat
dicari oleh pengguna dalam
memenuhi kebutuhan informasinya.
Informasi tersebut dapat dicari
melalui perpustakaan, pusat arsip,
lembaga penelitian dan lembaga
layanan disabilitas.

1.2.5.Penemuan dan Penggunaan
Informasi

Williamson adalah seorang
peneliti yang mengembangkan teori
ekologi.14 Teori ekologi tersebut untuk
mempelajari perilaku informasi manusia
dengan mengembangkan model
information seeking and use yang muncul
dari studi berskala besar yang berfokus
pada orangtua dan informasi kehidupan
sehari-hari. Model ekologi tersebut
menekankan bagaimana seseorang
menemukan informasi, informasi
seringkali disengaja diperoleh daripada
informasi yang sengaja dicari.

14 Kirsty Williamson. (1998). Discovered by
chance: The role of incidental information
acquisition in an ecological model of information
use. Library and information Science Research,
20(1), 23-40.
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Williamson mimilih istilah “incidental
information acquisition” akibat pengaruh
P.Wilson yang menyarankan agar orang
menemukan informasi secara tidak
terduga disaat mereka terlibat dalam suatu
aktivitas, dengan perolehan informasi
menjadi sebuah ”incidental concomitant”.
Kekuatan utama teori ekologi adalah
fleksibilitasnya untuk memasukkan
semua pengaruh perilaku pada tahap
penemuan informasi, contoh
penggunanya melibatkan banyak
akademisi dan industry kemitraan,
kelompok sasaran, investor online,
penyandang disabilitas dan anggota
komunitas olimpiade internasional. Pada
gambar model ekologi dibawah, bagian
dari diagram lingkaran tersebut dapat
digunakan jika sesuai dengan
penggunanya dan pengaruh pada perilaku
pengguna dapat dipilih serta diperluas
sesuai dengan kelompok pengguna atau
kelompok lain yang terlibat.

Williamson dalam model
ekologinya15 memiliki tahap-tahap dalam
proses penemuan dan penggunaan
informasi pengguna yaitu:
1. Merumuskan kebutuhan (need

formulation) merupakan tahap awal
ketika seseorang mempunyai suatu

15 Karen E. Fisher, et.al., op.cit., hal 128-131.

kebutuhan akan informasi dan ada
keinginan untuk memenuhi kebutuhan
informasinya, maka orang tersebut
akan melakukan proses penemuan
informasi yang terlebih dahulu akan
merumuskan kebutuhan informasinya
kemudian mencari melalui sumber-
sumber informasi yang tersedia
hingga menemukan informasi yang
dibutuhkan. Mahasiswa disabilitas
penglihatan sebelum melakukan
penemuan informasi akan
merumuskan kebutuhan informasi
perkuliahannya. Kebutuhan informasi
mahasiswa disabilitas penglihatan
yang berhubungan dengan akademik
seperti pemenuhan tugas-tugas, jurnal
dan buku refrensi.

2. Sumber : jaringan pribadi (source:
personal networks) adalah jenis
sumber informasi yang dapat dicari
oleh pengguna ketika melalukan
proses penemuan informasi untuk
memenuhi kebutuhan informasinya.
Informasi tersebut dapat dicari
melalui sumber : jaringan pribadi
seperti keluarga, teman, dosen,
pustakawan. Mahasiswa disabilitas
penglihatan dapat menggunakan
sumber personal network melalui
teman dan keluarga.

3. Sumber : media (sources: media)
adalah jenis sumber informasi yang
dapat dicari oleh pengguna seperti :
internet, buku, majalah, surat kabar,
televisi, dan radio. Mahasiswa
disabilitas penglihatan menggunakan
sumber media seperti internet dengan
menggunakan media laptop dan
handphone.

4. Sumber : lembaga (sources:
institutional) adalah jenis sumber
infomasi yang juga dapat dicari oleh
pengguna dalam memenuhi
kebutuhan informasinya. Informasi
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tersebut dapat dicari melalui
perpustakaan, pusat arsip, lembaga
penelitian dan lembaga layanan
disabilitas. Mahasiswa disabilitas
penglihatan dalam lingkungan
universitas mencari informasi melalui
sumber institusi seperti lembaga
layanan disabiltas dan perpustakaan.

5. Penggunaan informasi (information
use) merupakan tahap terakhir dalam
penemuan informasi, setelah
merumuskan kebutuhan informasi,
mencari informasi melalui beberapa
sumber, informasi yang telah dicari
dan ditemukan selanjutnya digunakan
dan dimanfaat untuk memenuhi
kebutuhan informasinya sehari-hari.
Mahasiswa disabilitas dapat
menggunakan dan memanfaatkan
informasi yang telah didapat untuk
memenuhi kebutuhan informasi
sehari-harinya dan menambah
pengetahuan baru.

1.3. Hambatan
Wilson membuat sebuah model

tentang perilaku informasi yang sekarang
dikenal sebagai Wilson first model,
kemudian di tahun 1996 ia kembali
menciptakan model yang kedua mengenai
perilaku penemuan informasi dimana
model kedua ini merevisi model yang
pertama. Model TD. Wilson kedua
merupakan sebuah model yang kompleks
dimana dalamnya mengandung berbagai
konsep penting yang berkaitan dengan
perilaku penemuan informasi, salah
satunya adalah konsep mengenai
intervening seeking behavior atau dalam
Bahasa Indonesia disebut dengan
hambatan-hambatan dalam penemuan
informasi.16 Hambatan tersebut seperti
hambatan psikologis, hambatan

16 T.D. Wilson., op.cit., Vol. 55, no 3.

demografis, hambatan interpersonal,
hambatan lingkungan dan hambatan
karakteristik sumber informasi.
1.4.Metodologi

Berdasarkan judul penelitian yang
dipaparkan, penelitian ini menggunakan
tipe penelitian kualitatif berdasarkan
objek yang menjadi focus permasalahan.
Dengan tujuan memusatkan penelitian
pada peristiwa-peristiwa yang mendasari
wujud gejala yang ada dalam kegiatan
yang dilakukan oleh suatu kelompok
individu. Sehingga didapatkan
pengetahuan yang lebih mendalam
mengenai perilaku individu. Terutama
dalam melakukan penemuan dan
penggunaan informasi di kalangan
mahasiswa disabilitas penglihatan dalam
memperoleh informasi untuk memenuhi
kebutuhan informasi yang berkaitan
dengan kegiatan akedemis.

Tipe penelitian yang telah dipilih
tersebut, peneliti menggunakan
pendekatan studi kasus. Pendekatan studi
kasus dapat digunakan untuk melakukan
eksplorasi atau pengamatan mengenai
suatu kasus atau fenomena dan terikat
oleh sistem tertentu yang berlangsung
dari waktu ke waktu dengan melakukan
pengumpulan data melalui berbagai
metode yang digunakan, serta dengan
melibatkan berbagai sumber informasi
yang dapat mendukung penelitian
terhadap suatu focus masalah atau
konteks yang sedang diteliti.17 Dalam
pendekatan studi kasus, yang dimaksud
dengan keterikatan sistem yaitu bahwa
dalam melakukan kegiatan penelitian
terikat oleh waktu dan tempat. Kasus atau
fenomena yang sedang berlangsung dapat

17 Muhammad Idrus. (2009). Metode Penelitian
Ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif dan
Kuantitatif. Yogyakarta: Erlangga, hal. 58.
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diamati dari suatu program, peristiwa ,
dan aktivitas individu.

penentuan informan dalam penelitian
ini menggunakan dalam penelitian ini
adalah berdasarkn pada subjek yang
menguasai permasalah, memiliki data,
dan bersedia memberikan informasi
lengkap dan akurat. Informan yang
bertindak sebagai sumber data dan
informasi harus memenuhi syarat.
Penentuan informan dalam penelitian ini
melalui key informan dan teknik snowball
sampling.
2. Temuan dan Analisis Data
2.1.Penemuan dan Penggunaan

Informasi
2.2.Faktor Yang Memengaruhi

Mahasiswa Disabilitas Penglihatan
Dari hasil temuan data yang

diperoleh peneliti dilapangan, hanya
beberapa faktor yang mempengaruhi
mahasiswa disabilitas penglihatan dalam
proses penemuan informasi yaitu sosial &
cultural values, physical environment,
personal / biological characteristics dan
affective / spiritual influences.

Dari keempat faktor yang
mempengaruhi mahasiswa disabilitas
penglihatan dalam memenuhi kebutuhan
informasi membuat adanya proses
penemuan informasi dikehidupan sehari-
hari mereka terutama didunia perkuliahan
para mahasiswa disabilitas penglihatan.
pertama faktor yang mempengaruhi
mahasiswa disabilitas penglihatan yaitu
sosial & cultural values, dalam
kehidupan sehari-harinya terutama
didunia perkuliahan informan RKY, NRL
, PRN , AZR, SDK mereka masih
membutuhkan kehadiran oranglain seperti
keluarga, teman dan dosen. Kedua adalah
fakor physical environment yang
mempengaruhi mahasiswa disabilitas
penglihatan untuk memenuhi kebutuhan
informasi. Tersedianya akses fisik seperti

laptop, handphone buku braille dan
televisi menurut informan RKY, NRL,
PRN, AZR, SDK sangat mempermudah
mereka dalam melakukan kegiatan
mereka sehari-harinya terutama untuk
mencari dan menemukan informasi.
seperti halnya televisi bagi informan PRN
yang digunakan sebagai sarana hiburan
serta menambah pengetahuan umum.
Meskipun cukup mempermudah akses
dari mahasiswa disabilitas penglihatan
tetap ada hambatan yang dialami
informan seperti sumber yang diakses
terkadang simpang siur, kemudian
terkendalanya file susah di akses oleh
mahasiswa disabilitas penglihatan karena
file tersebut berbentuk gambar yang sulit
untuk di baca menggunakan aplikasi
JAWS.

Ketiga adalah faktor personal /
biological characteristics yang
mempengaruhi mahasiswa disabilitas
penglihatan.  Karakter pribadi atau
biologis mahasiswa disabilitas
penglihatan dapat menggunakan media
sebagai salah satu sumber informasi
mereka untuk membantu memenuhi
kebutuhan informasi secara cepat. Setiap
mahasiswa disabilitas penglihatan seperti
RKY, NRL, PRN, AZR dan SDK dapat
menggunakan media seperti laptop,
handphone dan buk braille dengan cukup
mudah dan cepat, hal tersebut sangat
membantu para informan dalam
melakukan proses penemuan dan
penggunaan informasi. Keempat adalah
faktor affective / spiritual influences
merupakan faktor yang terakhir yang
mempengaruhi mahasiswa disabilitas
penglihatan untuk memenuhi kebutuhan
informasi sehari-harinya. Faktor affective
/ spiritual influences ini memiliki adanya
pengaruh perasaan (mood) dalam
melakukan penemuan informasi. seperti
informan mahasiswa disabilitas
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penglihatan yaitu RKY, NRL, PRN, AZR
dan SDK adanya pengaruh perasaan
dalam melakukan proses pencarian dan
penemuan informasi. perasaan yang
dirasakan informan seperti senang, lega,
puas, jengkel dan biasa saja, perasaan
yang dirasakan  mahasiswa disabilitas
penglihatan ketika menemukan informasi
yang mereka butuhkan ternyata berbeda-
beda.

2.3.Kebutuhan Informasi Mahasiswa
Disabilitas Penglihatan

Kebutuhan informasi mahasiswa
disabilitas penglihatan terfokus dengan
kebutuhan informasi dunia
perkuliahannya sebagai penunjang tugas
perkuliahan mereka. Kebutuhan informasi
berdasarkan akademik yaitu berupa
jurnal, artikel, buku referensi, grammar,
buku soft copy dan hardcopy. Semua
kebutuhan informasi mahasiswa
disabilitas penglihatan tidak lepas dari
keadaan dalam diri mereka dan perannya
dalam lingkungannya. Dimana seseorang
mahasiswa disabilitas penglihatan
menyadari bahwa pengetahuan yang ia
miliki masih kurang sehingga ada
keinginan untuk memenuhi kebutuhan
informasi.

Informasi menjadi sangat penting
dan menjadi kebutuhan bagi semua orang
termasuk bagi mahasiswa khususnya bagi
mahasiswa disabilitas pengelihatan untuk
menambah pengetahuan yang berkaitan
dengan perkuliahan, pemenuhan tugas-
tugas perkuliahan dan untuk pengambilan
keputusan. Informasi-informasi yang
dibutukan dapat diperoleh dari berbagai
sumber informasi. sumber informasi yang
digunakan mahasiswa disabilitas
penglihatan dalam memenuhi kebutuhan
informasinya dibagi menjadi tiga yaitu
sumber personal network seperti
keluarga,teman dan dosen, kedua sumber

media seperti internet, buku dan televisi,
ketiga sumber institusi seperti PSLD dan
perpustakaan.

2.4.Sumber Informasi Mahasiswa
Disabilitas Penglihatan

Studi yang dilakukan Kirsty
Williamson.18 Williamson menemukan
bahwa sebagaian orang sering
berinteraksi dengan anggota keluarga dan
teman hal ini mengakibatkan perolehan
informasi dan pertukaran informasi yang
berguna untuk kehidupan sehari-hari.
Sama halnya dengan mahasiswa
disabilitas penglihatan, mengungkapkan
bahwa sumber informasi melalui
keluarga,teman dan dosen dapat
dikatakan sebagai sumber informasi
utama. Mahasiswa disabilitas penglihatan
dapat memperoleh informasi apapun itu
dari sumber tersebut. Pada penelitian ini
penelti mendapatkan hasil bahwa
informan RKY, NRL, PRN, SDK
memperoleh informasi berdasarkan
kebutuhan informasi akademik dari teman
dan dosen. Sedangkan PRN dan AZR
selain membutuhkan informasi melalui
teman dan dosen. Mereka juga mencari
informasi yang mereka butuhkan melalui
keluarga.

Disabilitas penglihatan layak
diberikan berbagai cara untuk memenuhi
kebutuhan informasinya, layaknya orang
normal pada umumnya seperti membaca
buku, surat kabar, mengakses internet,
mendengarkan radio, dan sebagainya.
Bagi pengguna yang memiliki
ketidakmampuan dalam penglihatan,
radio merupakan salah satu sumber

18 Kirsty Williamson. (1998). Discovered by
chance: The role of incidental information
acquisition in an ecological model of information
use. Library and information Science Research,
20(1), 23-40.
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informasi penting yang juga muncul
sebagai sesuatu hal yang penting di
beberapa penelitian terhadap orang lanjut
usia.

Pada penelitian ini peneliti
mendapatkan hasil bahwa informan RKY,
AZR, NRL, PRN dan SDK lebih sering
mendapatkan atau menemukan informasi
yang berasal dari media internet sebagai
sumber informasi mereka daripada radio
atau televisi. Bagi mahasiswa disabilitas
penglihatan mereka beralasan mencari
informasi melalui laptop atau handphone
yang terkoneksi internet karena cukup
membantu mereka karena aksesnya
mudah, cepat dan tidak memakan waktu
lama. Pada dasarnya perkembangan
teknologi informasi hingga saat ini
membawa perubahan cukup signifikan
terkait perilaku penemuan informasi pada
berbagai kalangan.19 Dengan
perkembangan teknologi saat ini
mempermudah mahasiswa disabilitas
penglihatan dalam mencari informasi,
mahasiswa disabilitas penglihatan dapat
mengandalkan internet untuk mencari
informasi dengan teknologi yang mereka
miliki seperti laptop dan handphone.

Dengan adanya teknologi tersebut
membuat sumber informasi lain seperti
institusi (perpustakaan) mengalami
penurunan kunjungan pemustaka. Dalam
penelitian ini peneliti telah mendapatkan
hasil bahwa mahasiswa disabilitas
penglihatan di Pusat Studi dan Layanan
Disabilitas Univeristas Negeri Surabaya
yaitu informan RKY, NRL, PRN, AZR,
SDK jarang mengunjungi perpustakaan
untuk mencari informasi yang mereka

19 Ahmad Hamdani. (2014). Perilaku Penemuan
Informasi Siswa SMA di Homeshooling Kak Seto
Suarabaya. Skripsi Jurusan Ilmu Informasi dan
Perpustakaan. Surabaya: Universitas Airlangga.

butuhkan, jarangnya mengunjungi
perpustakaan dikarekanan perpustakaan
belum sepenuhnya mendukung akses para
mahasiswa disabilitas serta koleksi yang
terbatas belum mendukung bagi mereka.

Mereka lebih memilih mencari
informasi melalui media internet dari
pada harus mencari diperpustakaan yang
belum sepenuhnya mendukung akses para
mahasiswa disabilitas penglihatan. Hal ini
didukung oleh penelitian yang dilakukan
oleh Silvana sehic dan Sanjica Faletar T.
Dalam penelian tersebut menujukkan
bahwa perpustakaan akademik digunakan
oleh mahasiswa tunanetra dan low vision
hanya sesekali untuk memenuhi
kebutuhan mereka, dan mahasiswa
tunanetra dan low vision lebih sering
mencari informasi dan bahan kebutuhan
akedemik mereka melalui sumber
interpersonal dan internet. hal tersebut
dikarenakan akses bagi mereka yang
mudah serta tidak membutuhkan waktu
yang lama.20

2.5.Penggunaan Informasi Mahasiswa
Disabilitas Penglihatan

Setelah mencari dan menemukan
informasi yang dibutuhkan dari sumber-
sumber informasi seperti personal
newtwork, media dan institusi. Maka
informasi tersebut digunakan untuk
memenuhi tuntutan hidupnya, menunjang
aktivitas sehari-hari mereka dan sebagai
informasi untuk menyelesaikan suatu
masalah yang ada di lingkungan
mereka.21

20 Silvana sehic dan Sanjica Faletar T. (2013).
Exploration of Academic Information Seeking
and Library Use of the Blind and Visually
Impaired Students in Croatia.
21 Anjar Widyaningsih. (2010). Studi Deskriptif
Tentang Pemanfaatan Informasi Penyandang
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Pada penelitian ini peneliti
mendapatkan hasil beberapa informan
mahasiswa disabilitas penglihatan RKY,
NRL, PRN, AZR dan SDK mengatakan
bahwa informasi yang telah diperoleh
tersebut digunakan dan dimanfaatkan
untuk kebutuhan akademik di dunia
perkuliahan yaitu menyelesaikan tugas-
tugas, menyelesaikan tesis, berdikusi
dengan teman dan dijadikan sebagai
pengetahuan baru bagi mereka. Bagi
informan NRL dan SDK menggunakan
informasi untuk menyelesaikan tugas-
tugas perkuliahan dan memanfaatkan
informasi yang baru di dapat untuk
menambah referensi pengetahuannya.
Lain halnya dengan informan RKY, PRN,
AZR menggunakan informasi yang telah
dicari dan ditemukan untuk
menyelesaikan tugas-tugas kuliah dan
memanfaatkan informasi yang di
dapatkan untuk menambah pengetahuan
dan sharing-sharing dengan teman. Dari
penelitian ini dikehatui bahwa
penggunaan informasi yang dilakukan
oleh pengguna yaitu mahasiswa
disabilitas penglihatan timbul dengan
adanya kebutuhan informasi sehingga
membuat mahasiswa disabilitas
penglihatan melakukan perilaku
penemuan informasi yang digunakan
untuk memenuhi kebutuhan
perkulihannya.

3. Hambatan Mahasiswa Disabilitas
Penglihatan

Dari tiga sumber informasi yang
digunakan oleh mahasiswa disabilitas
seperti sumber personal network, sumber
media dan sumber institusi peneliti
menukan adanya hambatan yang dialami

Cacat Tunanetra di Pertuni DPC Surabaya.
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik: Program Studi
Ilmu Informasi dan Perpustakaan.

mahasiswa disabilitas dalam proses
pencarian informasi. menurut TD.
Wilson22 hambatan – hambatan dalam
proses penemuan informasi terdiri dari
hambatan psikologis, hambatan
demografis, hambatan interpersonal,
hambatan lingkungan dan hambatan
karakteristik sumber informasi. Dalam hal
ini mahasiswa disabilitas mengalami
hambatan untuk mencari informasi,
hambatan yang pertama yaitu informan
SDK dan NRL memiliki perasaan malu
jika meminta bantuan kepada seseorang
secara berlebihan.

Hambatan yang kedua yaitu tidak
tersedianya teknologi yang mendukung
untuk membaca dalam bentuk gambar,
informan RKY, NRL, PRN, AZR, SDK
memiliki hambatan dalam proses
pencarian dan penemuan informasi pada
media seperti laptop karena aplikasi yang
tidak bisa membaca file-file dalam bentuk
gambar. Hambatan yang ketiga yaitu
aksesibilitas dan media  yang kurang
memadai di perpustakaan, informan
RKY, NRL, PRN, AZR dan SDK
mengeluhkan akses perpustakaan di
Universitas Negeri Surabaya yang kurang
memberikan fasilitas bagi mahasiswa
disabilitas penglihatan sehingga membuat
kebutuhan informasi yang mereka
butuhkan menjadi terhambat.

4. SIMPULAN
Perilaku penemuan dan penggunaan

informasi pada mahasiswa disabilitas di
Pusat Studi dan Layanan Disabilitas
Universitas Negeri Surabaya berawal dari
faktor yang mempengaruhi mahasiswa
disabilitas penglihatan yaitu sosial &
cultural values, physical environment,
personal / biological characteristics dan

22 T.D. Wilson., op.cit., Vol. 55, no 3.
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affective / spiritual influences. Keempat
faktor tersebut muncul akibat kebutuhan
akan informasi sehingga timbulnya proses
perilaku penemuan informasi dimana
kebutuhan informasi mahasiswa
disabilitas penglihatan berbeda-beda.
Kebutuhan informasi tersebut
berdasarkan kegiatan akademik
mahasiswa disabilitas penglihatan di
dunia perkuliahannya. Kebutuhan
informasi tersebut seperti tugas-tugas
kuliah,jurnal, artikel, dan buku referensi.

Selama proses penemuan dan
penggunaan informasi terdapat dua tipe
yang membedakan perilaku penemuan
dan penggunaan informasi mahasiwa
disabilitas dilihat dari waktu
ketunanetraan sejak lahir dan waktu
sekolah yang memunculkan tipe
confidence behavior dan unconfidence
behavior. Mahasiswa disabilitas
penglihatan sejak lahir dengan tipe
confidence behavior membutuhkan
informasi seperti jurnal, artikel, buku
refrensi dan bahan-bahan untuk
menyelesaikan tugas perkuliahan.
Sebelum melakukan pencarian dan
penemuan informasi mahasiwa disabilitas
sejak lahir memiliki hambatan dalam
proses pencarian dan penemuan
informasi. hambatan tersebut tidak
tersedianya teknologi yang mendukung
untuk membaca dalam bentuk gambar,
akses dan media pendukung pada
perpuskataan yang kurang memadai.
Sumber informasi yang sering digunakan
mahasiswa disabilitas penglihatan sejak
lahir dengan tipe confidence behavior
adalah sumber media daripada melalui
sumber personal network dan sumber
institusi. Sumber media dipilih karena
akses yang mudah dan tidak
membutuhkan waktu yang lama. Setelah
merumuskan kebutuhan hingga proses

pencarian dan penemuan informasi
mahasiswa disabilitas penglihatan sejak
lahir dengan tipe confidence behavior
menggunakan dan memanfaatkan
informasi untuk memenuhi kebutuhan
perkuliahan, memanfaatkan informasi
baru untuk dijadikan sebagai pengetahuan
baru dan untuk sharing-sharing dengan
teman

Mahasiswa disabilitas penglihatan
dengan ketunanetraan waktu sekolah
dengan tipe unconfidence behavior sama
dengan mahasiswa disabilitas penglihatan
sejak lahir membutuhkan informasi
membutuhkan informasi seperti jurnal,
artikel, buku refrensi dan bahan-bahan
untuk menyelesaikan tugas perkuliahan.
Hambatan yang dialami mahasiswa
disabilitas penglihatan waktu sekolah
dengan tipe unconfidence behavior
adalah tidak tersedianya teknologi yang
mendukung untuk membaca dalam
bentuk gambar, akses dan media
pendukung pada perpuskataan yang
kurang memadai dan adanya perasaan
malu jika meminta bantuan kepada
seseorang secara berlebihan. Sumber
informasi yang sering digunakan
mahasiswa disabilitas penglihatan dengan
tipe unconfidence behavior adalah
personal network dan media laptop dan
handpohone yang terkoneksi internet.
sumber personal network sering
digunakan karena ketika mereka
mengalami kesulitan pada sumber media
akan meminta bantuan kepada teman.
Setelah merumuskan kebutuhan hingga
proses pencarian dan penemuan informasi
mahasiswa disabilitas penglihatan tipe
unconfidence behavior menggunakan
dan memanfaatkan informasi untuk
memenuhi kebutuhan perkuliahan,
memanfaatkan informasi baru untuk
dijadikan sebagai pengetahuan baru.
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