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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini, informasi merupakan suatu kebutuhan yang paling utama dalam 

kehidupan manusia sehari-hari. Tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan 

informasi, apa pun jenis pekerjaannya. Pelajar, guru, pendidik, dokter, ahli 

hukum, petani, nelayan, dan terutama mahasiswa tentu memerlukan informasi 

untuk mendukung pekerjaannya sehari-hari. Mahasiswa sangat membutuhkan 

informasi untuk menyelesaikan tugas-tugas akademiknya. Hanya saja, mahasiswa 

harus mempunyai tingkat kesadaran yang lebih tinggi dalam hal pencarian 

informasi karena tingkat penalaran maupun tingkat kematangannya sudah tampak. 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, 

informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sangatlah bervariasi mulai dari 

inforrmasi mengenai pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, sampai politik. 

Informasi memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat umum. Informasi dapat 

dipergunakan sebagai data sehingga keputusan dapat diambil secara tepat. 

Informasi yang ada tidak hanya dalam bentuk tercetak tetapi juga dalam bentuk 

elektronik seperti e-book dan e-journal. 

Masyarakat dunia telah menyepakati dibangunnya masyarakat pada tataran 

global. Kesepakatan ini diambil World Summit on the Information Society (WSIS), 

di Geneva 2003 dan di Tunisia 2005. Sudarsono, dkk (2007, hlm. 2) menjelaskan 

bahwa batasan masyarakat global yang ingin dibangun adalah 

Di masyarakat yang inklusif, berpusat pada manusia dan berorientasi secara 

khusus pada pembangunan, di mana setiap orang dapat mencipta, mengakses, 

menggunakan, dan berbagi informasi serta pengetahuan, sehingga 

memungkinkan setiap individu, komunitas dan masyarakat menggunakan 

seluruh kemampuan mereka untuk mendorong pembangunan berkelanjutan 

dan meningkatkan mutu hidup mereka, berdasar tujuan dan prinsip Piagam 

Perserikatan Bangsa Bangsa dan menaati sepenuhnya Deklarasi Universal 

Hak Asasi Manusia. 

 

Konsekuensi atas kesepakatan WSIS menjadikan informasi dapat mengalir 

kemana saja tanpa batas negara. Hal ini dimungkinkan karena TIK semakin maju 
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dan canggih. Gerbang internet terbuka bagi siapa saja, baik untuk mengkases 

maupun menyebarkan informasi  

Ledakan informasi begitu besar menjebak masyarakat secara potensial dalam 

jutaan informasi yang terus bertambah dan semakin kompleks. Untuk 

mencegahnya, diperlukan teknik dan keterampilan untuk mendapatkan informasi 

yang relevan dengan kebutuhan dengan memanfaatkan alat penelusuran yang 

tersedia. Setiap orang harus memiliki kemampuan dalam mencari, menggunakan, 

dan mengevaluasi informasi yang dibutuhkan secara efektif dan efesien serta 

dapat mengembangkannya menjadi pengetahuan baru. Kemampuan ini lebih 

dikenal dengan istilah Literasi Informasi atau yang akan disingkat menjadi LI.  

LI adalah kemampuan yang akan dibutuhkan oleh manusia untuk semua 

disiplin ilmu dan level pendidikan. LI telah menjadi fokus perhatian utama dalam 

dunia pendidikan. Menurut American Library Association (ALA) dalam Astiwi, 

2007) “LI merupakan salah satu komponen penting yang harus dimiliki setiap 

warga dan berkonstribusi dalam mencapai pembelajaran seumur hidup.” 

Sedangkan Lasa HS (dalam Safari, 2013, hlm. 1) mengemukakan bahwa: 

Literasi informasi disebut juga melek informasi yaitu kesadaran akan 

kebutuhan informasi seseorang untuk mengindentifikasi, pengaksesan secara 

efektif dan efisien, mengevaluasi dan menggabungkan informasi secara legal 

kedalam pengetahuan dan mengkomunikasikan informasi tersebut. Dengan 

kesadaran ini akan mendukung perkembangan proses pembelajaran sepanjang 

hayat atau long life education. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, LI sangat penting dalam mendukung 

proses pembelajaran sepanjang hayat. Selain itu, seiring pesatnya perkembangan 

tekonologi informasi yang digunakan untuk menangani pengelolaan informasi, 

penguasaan LI oleh masyarakat sebagai suatu keniscayaan. 

Untuk menjadi melek informasi, seseorang harus mampu untuk 

menempatkan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dengan efektif. 

Pendidikan khusus diperlukan untuk mendidik para pelajar, terutama mahasiswa, 

agar mampu menghadapi masa depan dengan berbagai perubahan kebutuhan dan 

informasi yang terjadi. Menurut Hasiguan (2008) “LI diperlukan untuk 

meningkatkan kualitas diri dalam rangka belajar seumur hidup. Ketika seseorang 
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bermaksud meningkatkan taraf hidupnya, maka dia memerlukan sesuatu yang 

lebih dari dirinya yaitu perkembangan diri, baik keterampilan, pendidikan, 

maupun kinerja yang lebih baik”. Proses untuk menjadi lebih baik dapat dicapai 

melalui proses belajar. Kemampuan untuk dapat belajar secara mandiri akan 

membuat proses yang dilalui menjadi lebih mudah dengan kemampuan LI yang 

dimiliki.  

Kemampuan LI yang dimiliki mahasiswa menjadikan mereka mandiri dalam 

mencari informasi yang dibutuhkannya diluar waktu kuliah formal untuk lebih 

mendalami mata perkuliahan maupun untuk mengerjakan tugas-tugas perkuliahan 

sehingga keberhasilan studi dapat dicapai dengan baik. Penguasaan LI ini juga 

sangat bermanfaat bagi para mahasiswa tingakt akhir yang sedang melakukan 

penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir atau skripsi mereka.   

Skripsi adalah salah satu dari jenis karya ilmiah yang merupakan syarat untuk 

memperoleh gelar strata satu. Mahasiswa harus memulai mencari topik 

permasalahan terlebih dahulu sebelum memulai menulis skripsi. Proboyekti 

(2008) menyatakan bahwa: 

Mahasiswa yang sedang melakukan penelitian akan lebih banyak 

membutukan informasi untuk dapat menyelesaikan tugas akhir mereka. 

Penelitian merupakan rangkaian kegiatan yang memiliki tantangan yang besar 

bagi mahasiswa yang dimulai dari menentukan topik, mengidentifikasi 

permasalahan yang tepat, dan menemukan sumber informasi yang relevan 

dari beragam asal dan bentuk informasi untuk menyelesaikan penelitian yang 

dilakukan. 

  

Dalam proses penelitian atau proses penulisan karya ilmiah (skripsi), 

mahasiswa harus mampu mengevaluasi, menganalisis data atau informasi yang 

mereka peroleh untuk kemudian menyusun temuan dan hasil analisis tersebut 

dalam suatu karya ilmiah dan menyajikan penelitian tersebut kepada masyarakat 

umum.  

Tujuan dari LI itu sendiri adalah untuk mengetahui bagaimana 

mengorganisasikan informasi yang siap diakses oleh siapapun untuk mencapai 

tujuan pembelajaran seumur hidup. Sehingga, mahasiswa dapat selalu 

memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Dengan demikian LI ini 

sangat bermanfaat bagi mahasiswa dalam membantu proses penelitian atau 
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penulisan karya ilmiah yang sedang mereka lakukan. Namun dengan adanya 

ledakan informasi yang terjadi saat ini, memunculkan pertanyaan apakah literasi 

informasi mahasiswa sebagai peneliti yang merupakan bagian dari masyarakat 

akademis sudah memadai. Jika literasi informasi dapat menjadikan mahasiswa 

memiliki keunggulan dalam bidang penelitian, hal ini dapat memacu mahasiswa 

untuk melakukan kegiatan penelitian ataupun belajar secara mandiri. Dari data 

ditemukan bahwa kemampuan menelusur informasi yang dimiliki sebagian 

mahasiswa belum memadai. Hal ini didukung oleh hasil survei terhadap tingkat 

literasi informasi yang dilakukan oleh Wahyuni (2008), yaitu:  

Tingkat literasi informasi mahasiswa belum sepenuhnya sempurna, karena 

ada beberapa tahapan penting dalam pencarian sebuah informasi yang masih 

sedikit terlupakan. Sehingga pada akhirnya informasi yang diperoleh tidak 

sesuai dengan yang dibutuhkan ataupun tidak termanfaatkan secara maksimal. 

 

Menulis karya ilmiah khususnya skripsi merupakan aktifitas yang sudah 

menjadi suatu keharusan dikalangan kampus. Sejak menjadi mahasiswa tingkat 

pertama, mahasiswa sudah harus melatih dirinya untuk terbiasa menulis ilmiah 

seperti membuat makalah, artikel dan jenis karya ilmiah lainnya. Namun tidak 

semua mahasiswa menyukai kegiatan menulis karena sebagaian dari mahasiswa 

menganggap kegiatan menulis merupakan kegiatan yang membosankan. Menurut 

Caron (dalam Baskoro, 2011, hlm. 2) menyatakan bahwa “sebenarnya mahasiswa 

tidak memiliki kesulitan untuk menulis, yang menjadi masalah bagi mereka 

adalah kemampuan berpikir yang dalam untuk mendapatkan, mengelola dan 

memproses informasi yang cukup untuk menjadi sebuah tulisan”. Berdasarkan 

pendapat tersebut dapat disimpulkan mahasiswa mengalami kesulitan dalam  

memproses informasi menjadi sebuah tulisan. 

Data lain mengenai literasi informasi dan penulisan karya ilmiah khsusunya 

skripsi ditunjang oleh penelitian yang dilakukan oleh Firdini (2005) yang berjudul 

penguasaan literasi informasi mahasiswa dalam penulisan skripsi. Hasil penelitian 

tersebut menggambarkan bahwa secara keseluruhan literasi informasi mahsiswa 

dalam penulisan skripsi tergolong kompeten. Hanya saja pada indikator 

menentukan kebutuhan informasi, mahasiswa berada pada tahap pengembangan. 

Dalam menentukan kebutuhan informasi kesulitan yang dialami mahasiswa 
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adalah kurang jeli menentukan informasi yang dibutuhkan, dan kurang paham 

terhadap subjek yang ditulis.  

Penelitian mengenai literasi informasi ini dilakukan oleh Baskoro (2011) 

yang berjudul pengaruh program pelaithan informasi terhadap proses, sikap, 

motivasi mahasiswa dalam penulisan karya tulis. Hasil penelitian tersebut 

menyatakan bahwa pengaruh program literasi informasi berpengaruh signifikan 

terhadap peningkatan hasil karya tulis mahasiswa. Oleh karena itu, LI sangat perlu 

dikuasai oleh para mahasiswa khusunya mahasiswa yang sedang melakukan 

peneltian untuk dapat membantu mereka menyelesaikan masalah secara kritis, 

logis, dan tidak mudah diperdaya oleh informasi yang diterima tanpa melakukan 

proses evaluasi terlebih dahulu. Maka dari itu dibutuhkan standar kompetensi LI 

sebagai pedoman untuk dapat mengetahui tingkat LI mahasiswa.  

 Association of College & Research Libraries (ACRL) telah merumuskan 

standar kompetensi LI untuk Pendidikan Tinggi yang dapat membantu pelajar 

menjadi pengguna yang bertanggungjawab terhadap informasi yang dibutuhkan 

dalam kehidupannya. ACRL (2000) menyatakan bahwa mahasiswa yang melek 

informasi adalah  mahasiswa yang mampu: 

1) menentukan sifat dan keluasan informasi yang diperlukannya; 

2) mengakses informasi yang dibutuhkannya secara efektif dan efesien; 

3) mengevaluasi informasi dan sumbernya secara kritis dan memasukan 

informasi terpilih kedalam pangkalan pengetahuan dan sistem 

nilainya; 

4)  menggunakan informasi secara efektif mencapai tujuan khusus bagi 

perorangan atau anggota kelompok; 

5)  memahami berbagai masalah ekonomi, hukum dan sosial berkaitan 

dengan penggunaan informasi serta akses dan penggunaan informasi 

secara etis dan sah. 

 

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) adalah salah satu universitas yang 

melahirkan sarjana-sarjana di bidang pendidikan dan non pendidikan. Seperti 

perguruan tinggi lain, UPI memiliki tiga dharma yang mendasari kegiatan-

kegiatan perguruan tinggi yaitu: proses belajar mengajar, penelitian, dan 

pengabdian pada masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan tiga dharma tersebut, 

informasi menjadi materi utama maka dari itu kemampuan yang berkaitan dengan 
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informasi menjadi kebutuhan para mahasiswa UPI. Hal tersebut yang menjadi 

alasan mengapa penelitian ini dilakukan di UPI. 

Penelitian ini akan dibatasi pada mahasiswa UPI yang berada di Fakultas 

Ilmu Pendiidkan (FIP), Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

(FPMIPA) dan Fakultas Pendidikan Teknik dan Kejuruan (FPTK). Ini 

dikarenakan UPI memiliki banyak fakultas dan peneliti memiliki keterbatasan 

dalam hal waktu, dan tenaga. Selain itu penelitian ini juga akan difokuskan pada 

mahasiswa tingkat akhir angkatan 2010 yang sudah memasuki tahap awal 

mengumpulkan informasi untuk menyusun karya ilmiah (skripsi) karena 

kebutuhan informasi mahasiswa tersebut lebih tinggi daripada mahasiswa tingkat 

lainnya.  

Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan informasi harus ditunjang dengan 

kemampuan dalam hal pencarian informasi agar penelitian mereka dapat selesai 

dengan baik. Hal ini juga dilakukan karena mahasiswa tingkat akhir telah 

menerima materi perkuliahan yang mendukung tercapainya literasi informasi 

dengan lebih baik dan telah melalui hampir empat tahun pendidikan dimana para 

mahasiswa telah dibekali ilmu untuk menjelajah informasi secara efektif dan 

mandiri. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai kontribusi yang diberikan oleh literasi informasi yang 

dimiliki mahasiswa terhadap proses penulisan karya ilmiah. Adapun judul yang 

diangkat adalah Kontribusi Literasi Informasi Mahasiswa Terhadap Proses 

Penulisan Karya Ilmiah (Studi Deskriptif pada Mahasiswa Universitas Pendidikan 

Indonesia). 

 

B. Identifikasi Masalah 

Era globalisasi membuat informasi tersedia dalam berbagai bentuk format dan 

sumber. Selain itu masyarakat dunia telah menyepakati dibangunnya masyarakat 

ini pada tataran global seperti yang dijelaskan oleh Sudarsono, dkk (2007, hlm. 2).  

Hal tersebut membuat kebutuhan akan informasi semakin hari semakin beragam 

dan semakin tidak dapat dibendung yang membuat masyarakat secara potensial 
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dapat terjebak dalam besarnya kemasan informasi yang terus bertambah dan 

semakin kompleks.  

Mahasiswa tingkat akhir sebagai pembelajar dan peneliti harus memiliki 

literasi informasi karena setiap hari mahasiswa akan membutuhkan informasi 

untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas akademisnya dan tugas akhirnya (skripsi) 

dengan baik. Mahasiswa mengalami kesulitan dalam merumuskan masalah yang 

akan ditelitinya. Selain itu mahasiswa mengalami kesulitan dalam memproses 

informasi kedalam bentuk tulisan. Maka mahasiswa memerlukan literasi 

informasi (LI). Penilaian LI ini harus sesuai dengan standar yang ada. ACRL  

telah mengeluarkan standar kompetensi LI untuk perguruan tinggi. 

Berdasarkan hal tersebut mahasiswa UPI hendaknya memiliki kemampuan LI 

yang baik untuk menunjang kemampuan dalam menulis karya ilmiah khususnya 

skripsi. Namun berdasarkan wawancara tidak tersruktur yang dilakukan oleh 

penulis kepada beberapa mahasiswa UPI pada bulan februari 2014, mahasiswa 

UPI belum sepenuhnya mengetahui apa yang disebut dengan literasi informasi 

karena UPI belum memiliki program orientasi mengenai literasi informasi yang 

diberikan kepada para mahasiswanya. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

dapat dirumuskan sebuah pokok permasalahan yaitu: “Bagaimana kontribusi 

literasi informasi mahasiswa terhadap proses penulisan karya ilmiah?” 

Adapun dari pokok permasalahan di atas, ditentukan masalah yang lebih 

khusus, antara lain. 

1. Bagaimana gambaran kondisi literasi informasi mahasiswa beracuan 

pada standar ACRL? 

2. Bagaimana gambaran proses penulisan karya ilmiah yang dilakukan oleh  

mahasiswa? 

 

 

 



8 
 

Septyanti Utami Solihat, 2014 
Kontribusi Literasi Informasi Mahasiswa Terhadap Proses Penulisan Karya Ilmiah 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua tujuan, yaitu tujuan umum 

dan tujuan khusus. Tujuan Umum dalam penelitian ini adalah mengetahui 

kontribusi literasi informasi terhadap proses penulisan karya ilmiah. Sedangkan 

tujuan khusus dalam penelitian ini adalah mengetahui gambaran mengenai literasi 

informasi mahasiswa yang beracuan pada standar ACRL dan mengetahui 

gambaran mengenai proses penulisan karya ilmiah yang dilakukan oleh 

mahasiswa.  

 

E. Manfaat Penelitian 

a.  Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 

bermanfaat bagi pengembangan wawasan ilmu pengetahuan yang 

berkaitan dengan teori literasi informasi. 

 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi pihak Universitas Pendidikan Indonesia, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

meningkatkan LI mahasiswa dan sebagai barometer terhadap sejauh 

manakah kompetensi LI yang dimiliki oleh mahasiswa UPI. 

2. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini berfungsi memberikan pemahaman 

terhadap mahasiswa bahwa kemampuan LI dibutuhkan untuk 

mendukung dan pembelajaran kehidupan terutama dalam membantu 

menyelesaikan penulisan karya ilmiah dan diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan dalam  pemberdayaan informasi.  

3. Bagi peneliti selanjutnya, melalui penelitian ini diharapkan dapat 

menambah wawasan dalam bidang LI dan dapat meneliti literasi 

informasi yang lebih komperhensif. 
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F. Struktur Organisasi Penulisan 

Penyusunan skripsi ini terdiri atas lima bab. Bab 1 merupakan pendahuluan 

yang menjelaskan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi. 

Bab II mencakup penjelasan mengenai kajian pustaka, penelitian yang 

relevan, kerangka pemikiran, asumsi dan hipotesis. Bab III merupakan metode 

penelitian yang berisi penjabaran rinci mengenai lokasi penelitian, desain 

penelitian, metode penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, proses 

pengembangan instrumen, teknik pengumpulan data, analisis data, dan prosedur 

penelitian. 

Bab IV merupakan bagian yang menjelaskan mengenai deskripsi hasil 

penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Bab V merupakan simpulan dan saran 

yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan penelitian terhadap hasil analisis 

temuan penelitian 


