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Agenda

Bagaimana kita

memahami Literasi

Informasi
Theorethical

Perspective

Information Literacy

Signifikansi



Konsep yang terus
berevolusi
Satu definisi populer
dan mengilhami
banyak pihak:

“To be information
literate, a person must be
able to recognize when
information is needed,
and have the ability to
locate, evaluate and use
effectively the needed
information”(ALA, 1989)



CILIP mengeluarkan definisi baru
pada tahun 2018:
"Information Literacy is the
ability to think critically and
make judgements about any
information we find and use".



Literasi informasi dikenal
juga dengan potensinya
dalam pemberdayaan
masyarakat
dan memungkinkan
seseorang untuk
membedakan antara fiksi
dan fakta



Diversifikasi definisi ini muncul disebabkan
“theoretical lens from which it is approached” 
Perbedaan carapandang/ kerangka pikir ini
yang mempengaruhi arah dan tujuan kajian-
kajian Literasi Informasi, dan bagaimana
pendidikan Literasi Informasi didesain dan
diimplementasikan



Tiga theoretical perspectives Literasi Informasi:

Behavioural Perspective
Relational Perspective

Socio-Cultural Perspective



Behavioural Perspective

Merupakan cara pandang konvensional yang melihat Literasi
Informasi sebagai sebuah pengetahuan, seperangkat skills
/ kemampuan yang perlu dikuasai oleh pengguna informasi
Berbicara tentang behaviourist tidak bisa lepas dari penelitian
Christina Doyle (1992) yang mendeskripsikan  Literasi
Informasi :
“the ability to access, evaluate, and use information from a
variety of sources”



Memahami kebutuhan informasi 
Memformulasikan pertanyaan terkait informasi yang
dibutuhkan 
Mengidentifikasi potensi sumber informasi yang bisa
digunakan 
Mengembangkan strategi dalam mencari informasi 
Mengevalusi informasi yang ditemukan
Menginterasikan informasi yang baru ditemukan kedalam
body of knowledge
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Kemampuan yang direkomendasikan Doyle (1992)



Melihat Literasi Informasi sebagai sebuah
fenomena
Fenomena yang meng-capture pengalaman-
pengalaman seseorang ketika berinteraksi
dengan dunia informasinya

1.

2.

Relational Perspective



Study pertama yang meneliti Literasi Informasi
sebagai sebuah fenomena dilakukan oleh Christine
Bruce (1997).
Menggunakan phenomenography, Bruce
mengidentifikasi pengalaman Literasi Informasi
dosen, pustakawan, dan learning advisors
Bruce mengidentifikasi tujuh cara partisipannya
ketika mengalami Literasi Informasi, yang kemudian
dimunculkan Bruce sebagai the Seven Faces of
Information Literacy
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Dari study tersebut Bruce mengembangkan sebuah
perspektif dalam memahami Literasi Informasi, yaitu
Relational Perspective
Perspektif yang memotret Literasi Informasi
sebagai:”…kompleksitas seseorang dalam
berinteraksi dengan dunia informasinya…”
Sebuah perspektif yang tidak mengukur kemampuan
seseorang berdasarkan standar tertentu namun lebih
melihat pengalaman informasi seseorang
Dan melihat pengalaman kacamata information
users, bukan information experts



Menekankan hubungan individu dengan komunitas.
Yaitu bagaimana seseorang berinteraksi dan
berkomunikasi dengan orang sekitarnya dalam
rangka belajar atau menyelesaikan pekerjaannya
Melihat konsep Literasi Informasi sebagai
transforming agent, sebagai media yang digunakan
seseorang untuk belajar dari orang lain

Socio-Cultural Perspective



Study Pertama yang menggunakan
perspektif Socio-Cultural

Lloyd (2005) mengkaji Literasi Informasi
yang dialami petugas pemadam kebakaran
Study ini mengidentifikasi aktivitas yang dilakukan
pemadam yunior dan senior dalam menjalankan
tugas, mapun dalam memproses urusan
administrasi, misal kenaikan pangkat, atau saat
beradaptasi dengan lingkungan baru.



SIMPULAN

Ragam perspektif

ini merupakan

ilustrasi

kompleksitas

dunia Literasi

Informasi dan

sebagai sinyal

bahwa masih

banyak peluang

bagi kita untuk

menelusuri lebih

jauh kedalaman

ruang lingkupnya

serta

mengeksplorasi

potensi-potensinya

Beragam cara

pandang

ini, sekaligus

menunjukkan

beragam cara

dalam memahami

dan

mengkonseptualisa

si fenomena-

fenomena Literasi

Informasi .



Bagi para akademisi, variasi lensa untuk
memahami Literasi Informasi ini
memberikan peluang untuk
mengeksplorasi pengalaman informasi
masyarakat dari berbagai macam
kalangan, baik dari sektor Pendidikan,
professional, atau dari sektor lain
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Bagi pustakawan, ketika akan mendesain kegiatan
pendidikan pemakai akan lebih baik apabila kita
melihat fenomena Literasi Informasi beyond our
understanding of what Information Literacy is
Pustakawan juga bisa melihat sejauhmana fenomena-
fenomena Literasi Informasi ini telah dikaji sehingga
bisa memberikan inspirasi bagaimana kegiatan
tersebut akan dikembangkan.
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