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Tinjauan Mata Kuliah 
 

iterasi informasi sebagai sebuah keterampilan penting untuk dimiliki 

pustakawan pada era informasi sehingga literasi informasi bagi pustakawan 

tidak hanya ditandai dengan melek huruf atau sekadar memiliki kemampuan 

membaca. Dengan memiliki keterampilan literasi informasi, diharapkan 

pustakawan akan memiliki kesadaran akan kebutuhan informasi dan bagaimana 

cara memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu, pustakawan dituntut memiliki 

kemampuan mengenali kapan pemustaka butuh informasi serta mampu berpikir 

kritis dan bersikap sesuai etika dengan memberdayakan informasi yang 

dimilikinya. Kemampuan tersebut diikuti dengan pemahaman metode yang 

efektif dan efisien dalam menelusuri dan menyediakan informasi yang 

dibutuhkan pemustaka. Di samping itu, pustakawan memiliki kemampuan 

menemukan, menyeleksi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengelola serta 

memanfaatkan informasi yang dimiliki berdasarkan pada kaidah-kaidah 

intelektual. 

Oleh karena itu, literasi informasi perlu diketahui dan dipelajari oleh 

pustakawan dan calon pustakawan. Dalam bahan ajar ini, akan disampaikan 

informasi mengenai pengertian dan konsep dasar literasi informasi, pembinaan 

literasi informasi, peran perpustakaan dalam pembinaan literasi informasi, 

pemakaian standar literasi informasi, organisasi informasi, pengaruh teknologi 

terhadap literasi informasi, informasi: cara pencarian dan pemanfaatannya, serta 

belajar individual dan belajar kelompok. Secara perinci, mata kuliah ini akan 

terbagi dalam sembilan modul dengan perincian berikut. 

Modul 1  :  membahas konsep dasar literasi informasi beserta sejarah 

 perkembangannya. 

Modul 2  :  membahas pembinaan literasi informasi yang mencakup pembinaan 

minat baca, budaya baca, literasi informasi dalam pendidikan, 

pengajaran, dan belajar sepanjang hayat. 

Modul 3  :  membahas peran perpustakaan dalam pembinaan literasi informasi 

yang mencakup ketersediaan dan kemudahan akses informasi serta 

pendidikan pemustaka dalam literasi informasi. 

Modul 4  :  membahas pemakaian standar literasi informasi yang mencakup 

tingkat kebutuhan literasi informasi, pengetahuan dasar, 

kemampuan berpikir, keterampilan berkomunikasi, kualitas hasil 

kerja, hubungan dengan komunitas, dan etika. 
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Modul 5  :  membahas organisasi informasi yang mencakup media informasi: 

cetak, noncetak, dan elektronik serta simpan dan temu kembali 

informasi. 

Modul 6  :  membahas pengaruh teknologi terhadap literasi informasi yang 

mencakup media dan teknologi serta keterampilan pemanfaatan 

teknologi dan informasi. 

Modul 7  :  membahas informasi: cara pencarian dan pemanfaatannya yang 

mencakup strategi pengembangan pemenuhan kebutuhan informasi 

(information seeking): penentuan lokasi akses dan pemilihan format 

media (cetak, noncetak, dan elektronik) serta pemanfaatan 

informasi dan manajemen pengetahuan. 

Modul 8 :  membahas belajar individual yang mencakup kompetensi pemilihan 

bahan bacaan, pendengaran dan penglihatan, apresiasi terhadap 

berbagai bentuk literatur serta ekspresi diri dan demonstrasi 

kemampuan apa yang telah dipelajari. 

Modul 9  :  membahas belajar kelompok yang mencakup belajar kelompok atau 

berkolaborasi dengan lingkungan serta kebebasan intelektual dan 

akses terhadap informasi dan demokratisasi informasi. 

 

Setelah mempelajari BMP ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan 

dan menerapkan literasi informasi pada pemustaka. Kemudian, mahasiswa juga 

diharapkan mampu: 

1. memahami dan menjelaskan konsep literasi informasi serta hubungan 

literasi informasi dengan perpustakaan; 

2. memahami dan menjelaskan pembinaan minat dan budaya membaca, 

literasi informasi dalam pendidikan, pengajaran, dan pembelajaran 

sepanjang hayat; 

3. memahami dan menjelaskan tersedianya informasi serta kemudahan akses 

informasi dan literasi informasi dalam pendidikan pemakai; 

4. memahami dan menjelaskan tingkat kebutuhan literasi informasi,  

kemampuan berpikir, dan keterampilan berkomunikasi; 

5. memahami dan menjelaskan media informasi dan sistem temu kembali 

informasi; 

6. memahami dan menjelaskan pengaruh teknologi terhadap literasi informasi; 

7. memahami dan menjelaskan informasi dan cara pemakaiannya; 

8. memahami dan menjelaskan cara belajar secara individu; 

9. memahami dan menjelaskan cara belajar berkelompok. 
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Menjelaskan tingkat 

kebutuhan literasi 

informasi, kemampuan 

berfikir dan ketrampilan 

berkomunikasi

Menjelaskan media 

informasi dan sistem 

temu kembali informasi

Menjelaskan pengaruh 

teknologi terhadap 

literasi informasi

Menjelaskan informasi 

dan cara pemakaiannya

Menjelaskan cara 

belajar secara individu

Menjelaskan cara 

belejar berkelompok

Setelah mempelajari BMP ini 

mahasiswa diharapkan mampu 

menjelaskan dan menerapkan 

literasi informasi pada pemustaka

Menjelaskan 

pembinaan minat dan 

budaya membaca, 

literasi informasi dalam 

pendidikan, pengajaran 

dan pembelajaran 

sepanjang hayat

Menjelaskan 

tersedianya informasi, 

kemudahan akses 

informasi dan literasi 

informasi dalam 

pendidikan pemakai

Menjelaskan konsep literasi informasi, 

serta hubungan literasi informasi 

dengan perpustakaan
 


