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Soal 

1.  Apakah anda tahu dengan sadar akan kebutuhan informasi yang anda 

butuhkan ? (Tentukan Informasi apa yang sedang anda butuhkan) 

   

2.  Apakah anda tahu bagaimana cara mengakses informasi? (Menguasai 
Teknik Pencarian Informasi) 

  

3.  Apakah anda tahu dan mengerti bagaimana mengevaluasi informasi 
yang diperoleh? (Silahkan di Evaluasi Informasi yang anda peroleh) 

  

 4. Apakah anda mampu mengelola informasi yang diperoleh? (Kemas 
Ulang Informasi) 

   

5.  Apakah anda mampu memanfaatkan informasi sesuai dengan etika 
maupun hukum yang berlaku? (Digunakan sesuai dengan etika dan 
norma hukum yang berlaku) 

 



Tujuan 

1.  Memahami konsep Literasi Informasi (Information Literacy) 

2. Mampu menggunakan strategi untuk mencari dan menemukan 
informasi serta memanfaatkannya dengan etis sumber daya informasi 

3. Mampu mencari dan menemukan informasi / artikel baik pada media 
cetak, elektronik/digital seperti jurnal online, sumber-sumber ilmiah 
dan sumber informasi lain dari internet serta mengevaluasinya; 

4. Mengetahui dan memahami guna mendukung pembelajaran dan 
penelitian; 

5. Mampu menjadi insan SDM pengelola perpustakaan yang berliterasi 
informasi 

6. Mampu menerapkan IL (Information Literacy) dan IS (Information 
skill) di tempat kerja masing-masing 



Definisi 

Literate = keberaksaraan, melek 

 Information Literate 

Computer Literate 

Keterampilan mengenal, melakukan pencarian, 
menganalisis, memanfaatkan untuk keperluan 
pembelajaran sepanjang hidup. 



Salah satu teori / konsep 



SCONUL  7 (tujuh) ketrampilan pokok 

 

1. Mengenali informasi yang dibutuhkan 

 

2. Mengatasi kesenjangan informasi 

 

3. Membangun strategi penemuan informasi / strategi penelusuran 

  

4. Menemukan dan mengakses informasi 

 

5.Membandingkan dan mengevaluasi informasi yang dihasilkan dari 

sumber-sumber yang berbeda 

 

6. Mengorganisir, menggunakan dan mengkomunikasikan informasi 

kepada yang orang lain dengan cara yang tepat sesuai situasi 

  
 mengelola informasi, menyitir rujukan, membangun sistem bibliografi, untuk 

memecahkan masalah  yang dihadapi, mengkomunikasikan secara efektif dengan 

menggunakan media yang sesuai, memahami isu-isu hak cipta dan plagiarisme 

 

7. Menggabungkan dan membangun informasi yang ada, sebagai 

masukan untuk menciptakan pengetahuan baru (Bainton, 2001, p. 5-6) 



SIKLUS INFORMASI 

Sumber : Sulistyo-Basuki,1999 

DATA INFORMASI 

FAKTA KEBIJAKAN 



 Literasi informasi adalah mengetahui kapan dan mengapa seseorang 
membutuhkan informasi, di mana menemukannya, dan bagaimana 
mengevaluasi, menggunakan dan berkomunikasi dengan cara yang 
etis.  

 

 Untuk menjadi melek informasi, seseorang harus mampu mengenali 
kapan informasi dibutuhkan dan memiliki kemampuan untuk 
mencari, mengevaluasi dan menggunakan secara efektif  

 

 The International Bureau of Education (Komisi Internasional tentang 
Pendidikan untuk 21 st Century), UNESCO merekomendasikan 
kurikulum berbasis kompetensi dengan empat pilar: belajar untuk 
tahu, belajar  untuk melakukan, belajar untuk hidup bersama, dan 
belajar untuk menjadi.  

 

 Literasi informasi memiliki peranan penting untuk mencapai itu 



   Beberapa keterampilan yang biasanya disampaikan di 
perpustakaan adalah : 

 

1.   Orientasi perpustakaan. Cara menggunakan koleksi 
dan memanfaatkan layanan perpustakaan 

2.   Pengoperasian komputer dan Internet 

3.   Pencarian artikel pada online database yang 
dilanggan 

4.   Pemanfaatan layanan online kampus: email, forum 
mahasiswa, file transfer, e-class dan sebagainya. 

5.   Pengelolaan dokumen.  

 



Literasi Informasi 

Orang membaca (%) 

Tahun  Koran 
Buku  
Cerita 

Buku 
Pelajaran 

Buku 
Pengetahuan 

2006 19.98 6.46 18.27 13.21 
2009 16.28 4.58 19.13 12.7 
2012 15.06 5.01 20.48 14.08 

Faris Ahsoul (2014) -> tahapan ideal 

1. melek tutur, dengar, dan menyimak (audio). 

2. melek baca dan tulis.  

3. melek audio visual dan digital.  

 



Temuan masalah : kasus Mhs di PT 

1.  tugas yang diberikan, dikerjakan tidak sesuai dengan 
yang diberikan 

2.  sulit menemukan ide untuk paper dalam topik 
tertentu atau ide penelitian untuk skripsi atau thesis 
mereka  

3.   sumber informasi kurang bervariasi dan cenderung 
menggunakan sumber atau format yang sama  

4.  enggan membaca karena berpikir bahwa buku-buku 
yang dipilih sebagai sumber informasi harus dibaca 
keseluruhan. 

 



5. mengutip sebuah sumber yang berhak cipta 
secara langsung maupun dengan membuat 
parafrase untuk menghindari plagiarisme  

6.  membuat kalimat yang beralur dari paragraf ke 
paragraf 

7.  mempresentasikan karyanya  dengan monoton, 
kurang informatif dan kurang tepat untuk 
audiens yang dituju  

8.  Enggan mempelajari hal baru dengan cara yang 
aktif dan kreatif. 



          Textbook Jurnal 

Sampel Textbook Jurnal total   Terlama Terbaru Terlama Terbaru 

1 34 1 35   1996 2010   2012 
2 24 0 24   1992 2009     
3 23 1 24   1969 2007   ? 
4 29 2 31   2001 2013 2008 2014 
5 50 0 50   2002 2011     
6 17 0 17   2000 2009     
7 37 4 41   1983 2014 2004 2012 
8 16 0 16   2000 2007     

                  
MM, 
2015 

28.75 
(96%) 

1 
(4%) 29.75   1993 2010     

Analisis Sitiran Mhs UBL 2015 



Peran Perpustakaan 
 pada UU no. 43 tahun 2007 tentang perpustakaan 

pada Bab V Pasal 14  alinea 3  

 

 “Setiap perpustakaan mengembangkan layanan 
perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi 
informasi dan komunikasi”.  

 

 Pustakawan dituntut adaptif dengan perkembangan 
TIK untuk kebutuhan layanan  informasi bagi para 
penggunanya (sivitas akademika).  



 Kebaruan informasipun lebih cepat didapatkan melalui media 
elektronik  ( e-book, e-journal, e-magazine, e-newspapper,  
dll) 

 IFLA (2012) “Electronic resources” refer to those materials that 
require computer access, whether through a personal computer, 
mainframe, or handheldmobile device. They may either be 
accessed remotely via the Internet or locally. Some of the most 
frequently encountered types are:  

 

 E-journals, E-books, Full-text (aggregated) databases, Indexing 
and abstracting databases, Reference databases (biographies, 
dictionaries, directories, encyclopaedias, etc.), Numeric and 
statistical databases, E-images, E-audio/visual resources. 

 



• Koleksi/Informasi 

 

• Petugas 

 

• Prosedur/Layanan 

 

• Ruangan 

 

• Sarana/Prasarana Pendukung 



Buku Teks 

Majalah Baru 

Majalah Umum 

OPAC 

Jurnal 



FUNGSI PERPUSTAKAAN 

 DEPOSIT 

 PENELITIAN 

 INFORMASI 

 REKREASI 



Jasa/prosedur 

 Sirkulasi 

 Referens 

 Penelusuran 

 Informasi Terbaru & Terseleksi 

 Fotokopi 

 Konsultasi 

 Kerjasama 

 

 

http://aa.wrs.yahoo.com/_ylt=A0S0zu_imRFMZw4AnpfNQwx.;_ylu=X3oDMTBqYWdlNjBlBHBvcwMxOARzZWMDc3IEdnRpZAM-/SIG=1hnu02ion/EXP=1276308322/**http:/id.images.search.yahoo.com/images/view?back=http%3A%2F%2Fid.images.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3Dkonsultasi%26ei%3Dutf-8%26fr%3Dyfp-t-713&w=534&h=359&imgurl=www.pmo.itb.ac.id%2Ffasilitas%2Fwp-content%2Fuploads%2F2006%2F06%2Fruang%2520konsultasi.jpg&rurl=http%3A%2F%2Fwww.pmo.itb.ac.id%2Fweb%3Fpage_id%3D79&size=23k&name=ruang+konsultasi...&p=konsultasi&oid=b4d5df8a163b1934&fr2=&no=18&tt=22014&sigr=117rkv5o9&sigi=12dq442gf&sigb=12i4p4evb&type=JPG
http://aa.wrs.yahoo.com/_ylt=A0S0zvg1mhFMWX0AMq_NQwx.;_ylu=X3oDMTBqamdoM3Q5BHBvcwMxMgRzZWMDc3IEdnRpZAM-/SIG=1h379rh2j/EXP=1276308405/**http:/id.images.search.yahoo.com/images/view?back=http%3A%2F%2Fid.images.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3Dtelpon%26ei%3Dutf-8%26fr%3Dyfp-t-713&w=328&h=492&imgurl=www.bahasa.net%2Fonline%2Fmodules%2Fimages%2F02-telpon_1332177.jpg&rurl=http%3A%2F%2Fwww.bahasa.net%2Fonline%2Fmodules%2F2_bersalah%2F2.htm&size=24k&name=02+telpon+133217...&p=telpon&oid=4b2df6c88255de26&fr2=&no=12&tt=4494&sigr=11l4l3j84&sigi=11qnarhd1&sigb=12ekqvfvm&type=JPG


• meloncat-loncat, berganti mendadak 

• mengecek cepat 

• tidak setia  

• beraneka ragam dan sulit diprediksi 

 

(Irma,2010) 

CEPAT & MUDAH 

virtual 



(Judul) 

(sumber : Pustaka, 2010) 

Sirkulasi 

Penelusuran 

ProQuest 

SDOL 

0 

10000 

20000 

30000 

40000 

50000 

60000 

70000 

80000 

2007 
2008 

2009 

2010 



Perpustakaan 

Pusat Informasi 

Dll …. 

Information literate 

Literasi Informasi 



Tahapan Penelusuran 

Database 



  Indeks Buku -> Cetak 

 Literatur Sekunder (daftar judul buku : 

     indeks, kumpulan abstrak, anotasi, bibliografi, ) 

        Cetak, CD/DVD-ROM, internet 

 

 OPAC (Computerized Catalogue) 

  Internet 

 

Alat Bantu Penelusuran 



BIAYA 

 FILE ARTIKEL  

    PUSTAKA  Rp. 500,- per halaman 

    UGM           Rp. 15.000,- per artikel 

    UNPAD       Rp. 500,- per halaman 

 



1.  Cetak/Printed 

2.   Non Cetak/Non-Printed 



KOLEKSI 
TERCETAK 
 
 BUKU (Textbook, Prosiding, Berseri, Tesis, Kamus, 
                Ensiklopedi) 
                Call number, ISBN 

 
 MAJALAH/serial (Laporan rutin, jurnal, buletin,  warta,    
             koran) 

            Vol(no), ISSN 
 

 KARTOGRAFI (Peta) 
 

 MANUSKRIP (Lontar, kulit dll) 
   



KOLEKSI 

NONPRINTED 

 

 KASET 

 VIDEOKASET 

 DIGITAL   :  CD, VCD, DVD, HARDISK (INTERNAL, 
EKSTERNAL), CARDRITGE 

 



UU  NO. 11/2008 – ITE (informasi & Transaksi Elektronik 
Dokumen Elektronik  

 Setiap Informasi elektronik  

 dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan  

 bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau 
sejenisnya 

 dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar 

 melalui komputer atau sistem elektronik 

 tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, 
foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol 
atau perforasi  

 memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang 
yang mampu memahaminya. 

 



Media Digital vs  Tercetak 

Kemudahan akses 

Kecepatan akses 

 Jumlah pengguna per satuan waktu 

Distribusi / penyebaran pengguna 

 

 



JARINGAN 

 LAN (INTRANET) 

   

 WAN dan MAN (INTERNET, INTRANET) 

         E-book 

         E-journal 



LAN 



PENELUSURAN 

 LANGSUNG /DILAKUKAN SENDIRI 

   

 TIDAK LANGSUNG/MENDELEGASIKAN 

 

 LANGSUNG LEBIH BAIK DARIPADA MENDELEGASIKAN 
(Sulistyo-Basuki,1999) 



PENELUSURAN OFFLINE 

 Dilakukan dalam lingkungan gedung sendiri 

 

 Hanya dapat dilakukan di perpustakaan 

http://library/ubl


PENELUSURAN INTERNET 

 Browsing 

 Mesin Pencari 

 Alamat Jelas/Url 

 Mesin pencari lebih cepat 

   Contohnya : Google, Yahoo, Bing, Altavista, America 
Online (AOL), Lycos 

 



Posisi Search Engine GOOGLE 

Sbr : Thadthong, 2012 



No Indikator Jenis Mesin Pencari  

Yahoo Google Google 

Cendikia 

Bing Lycos AOL 

1 Jumlah temuan 

(rekod) 
24.877 308.740 295 26.400 14.599 77.540 

2 Ketepatan (%) 37ab 65a 28b 41ab 52ab 62a 

3 Waktu na 0,18 0,08 na na na 

Kinerja Mesin Pencari (SE) 



TEKNIK PENELUSURAN 
 
 Cari judul-judul artikel yg diperlukan di website 

perpustakaan 
 

 Pilih teknik pencarian 
    a) browsing,  
    b) masuk ke alamat url, http://www.bps.go.id/,  
    c) menggunakan mesin pencari : Google, yahoo, 

lycos  
 

http://www.bps.go.id/
http://www.bps.go.id/
http://www.bps.go.id/
http://www.bps.go.id/
http://www.bps.go.id/


  Tentukan dan gunakan kata kunci 
      a) bahasa alamiah 
      b) bahasa terkendali 

 
 Gunakan strategi penelusuran 
 Tanda *, +, “ “, Bolean (and, or, not), truncation 
 Persamaan kata, istilah lain -> frog, rana, katak 
 url=, Filetype=doc, ppt, xls, pdf,  
 Penyempitan, Perluasan 
 

 Gunakan Software pengunduh (download), IDM, 
Rapidshare, dsb  download fulltext 
 



Kata kunci / keywords: 

 
 

 Diturunkan dari judul penelitian 

 Semakin banyak kata kunci yang digunakan, 

semakin sedikit artikel yang akan ditemukan 

 Semakin sedikit, semakin banyak 
 



Gunakan media & lokasi penyimpanan, 
seperti harddisk, flashdisk 

Atau manfaatkan aplikasi Mendeley 
 
Kirimkan judul artikel atau topik yang 

diperlukan melalui e-mail perpustakaan 

yang dituju apabila hanya tersedia 

bibliografis 
 



E-JOURNAL/E-BOOK ONLINE 

 FREE  

 

 BERBAYAR  

 



N

o 
Lembaga yang 

melanggan 

Database yang dilanggan 

1 Pustaka Science Direct (Pertanian), 

Springer-Link 

2 Perpustakaan Nasional 

RI 

Westlaw, Ebsco,  ……… 

3 Pendidikan Tinggi, 

Kementrian Pendidikan 

Nasional 

ProQuest (bisnis, manaje 

men),  Gale 

4 Bank Indonesia SpringerLink, Jastor, 

Emerald, ...... 

5 Universitas Gadjah Mada ProQuest, Science Direct, ..... 

  

Contoh Beberapa database Online 





http://isjd.pdii.lipi.go.id/ 



 PROQUEST             3NJ74M8PWF      pqdikti 

 Gale                           kpt02012              research 

 Ebsco                         ns183345              password 

Database  Iduser     Password 

http://Library.nu   sekarang yang sudah pernah login  

                                 yang dapat masuk dan download 

                                 e-book secara free, 

                                 syaratnya mempunyai email gmail 

www.proquest.com/pqdweb 

http://infotrac.galegroup.com/itweb 

http://search.ebscohost.com 

 

http://pascaubl.wordpress.com/2010/04/08/panduan-download-buku-online/
http://library.nu/
http://www.proquest.com/pqdweb
http://infotrac.galegroup.com/itweb
http://search.ebscohost.com/


No Anggota 

Password 

E-RESOURCES PERPUSNAS RI 

http://perpusnas.go.id 



GALE DATABASE 

http://infotrac.galegroup.com/itweb 

 

 

 
 

kpt02012 
research 

 
 



GALE DATABASE 



Ns183345 
password 

EBSCO DATABASE 

http://search.ebscohost.com 

 



EBSCO DATABASE 











Jurnal Online Indonesia 

 ISJD (Indonesian Scientific Journal Databases) 

 Garuda (Garba Rujukan Digital) 

 Indonesia Onesearch 

http://isjd.pdii.lipi.go.id/
http://jurnal.dikti.go.id/


Kementerian 

Pertanian 

Kementerian 

Hukum dan HAM 

Kementerian 

Diknas 

INDONESIA Onesearch 

Kualitas Data 

- Kelengkapan 

- validitas 
Jaringan lain 



Indonesia Onesearch 



Penulisan sitasi/daftar pustaka 
 Arnone (et.all).2010. Company managet virtual communities in global 

brand strategy. Global Journal of Business Research (GJBR), 2010, Vol. 
4 Issue 2, p97-112 

 

 Anonim. 2006. Definisi, Pengertian, Tugas & Fungsi Manajemen 
Sumber Daya Manusia / SDM - Ilmu Ekonomi Manajemen - Manajer 
MSDM. http ://organisasi.org/definisi_pengertian_tugas_fungsi_ 
manajemen_sumber_daya_manusia_sdm_ilmu_ekonomi_manajemen_mana
jer_msdm tanggal akses 20 Juni 2010 







Pengelolaan dokumen unduhan jurnal 
online dengan  Aplikasi MENDELEY 

 

1. Pengelolaan artikel 

2. Membuat sitiran 

3. Membuat daftar pustaka 

4. Sharing artikel  
- link 

C:/Users/Public/Desktop/Mendeley Desktop.lnk


                                                                      PENUTUP 

1. Melimpahnya informasi di internet membuat pencari 
informasi harus menjelajah banyak web portal dan 

memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan 
informasi yang dibutuhkan. 

2. Diperlukan strategi menelusur dan skill teknologi untuk 
mendapatkan sumber informasi yang tepat yang tersedia 

di internet. 

3. Literasi informasi merupakan pondasi dalam menelusur 
informasi  secara cepat dan tepat.  

4. Keterampilan literasi informasi yang melekat pada 
pencari informasi/mahasiswa akan membawa kesuksesan 

dalam pendidikan formalnya, membekali mereka untuk 
menjadi pembelajar seumur hidup, dan problem solver. 



5. Diharapkan dengan kemampuan literasi informasi yang 
dimilikinya, pemustaka  dapat memanfaatkan e-

resources sebagai sumber belajar yang berkualitas.  

6. Investasi  lembaga informasi dan perguruan tinggi 
diIndonesia dalam melanggan database online dapat 

termanfaatkan secara optimal.  

7. Dengan keterampilan literasi informasi yang melekat 
dalam kehidupan pemustaka  akan terbentuk sebuah 

sikap yang dapat menjadi kebiasaan positif  yang 
menjadikan mereka sebagai pelaku pembelajar seumur 

hidup. 

 



TERIMA KASIH 


