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Pengertian

Literasi Informasi

“literasi informasi adalah seperangkat kemampuan

yang dibutuhkan seseorang untuk mengenali

kapan sebuah informasi dibutuhkan dan memiliki

kemampuan untuk mencari, mengevaluasi dan

menggunakan dengan efektif informasi yang

Dibutuhkan” 

(ACRL, 2000)
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Model Literasi 

Informasi



Model literasi informasi adalah acuan

yang berisi tahapan dan langkah

aplikasi keterampilan literasi informasi

yang berfungsi sebagai dasar

pengembangan program literasi

informasi di sebuah institusi
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The Big 6

Model
Keunikan dari model the Big6 ini antara

lain adalah karena model ini di klaim

oleh pembuatnya sebagai sebuah model 

“problem solving” dalam menyelesaikan

masalah informasi.





The Big 6 Model
Langkah menggunakan model Big 6

Langkah-langkah

The Big 6

• Mendefinisikan tugas

• Mengidentifikasi 

kebutuhan informasi

1. Definisi Masalah

• Menggabungkan

informasi dari

berbagai sumber

• Menciptakan sebuah

produk

5. Sintesis

• Menentukan lokasi 

sumber

• Mengakses informasi 

di dalam sumber

3. Mencari-Mengakses

• Mendaftarkan semua

sumber

• Memilih sumber

terbaik

2. Strategi Pencarian

• Evaluasi hasil

• Evaluasi produk

6. Evaluasi

• Engage dgn sumber

informasi

• Mengekstrak

informasi dari

sumbernya

4. Menggunakan
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PLUS

Model
Model PLUS merupakan model keahlian

informasi yang sesuai untuk sekolah. 

Model ini ekembangkan oleh James 

Herring, yang mempunyai otorita dalam 

keberinformasian di Queen argaret 

University College, Edinburgh.



The PLUS Model
Langkah menggunakan model PLUS

Langkah-langkah

PLUS

• Identifikasi 

pengetahuan yang 

sudah ada

• Brainstorm semua 

kebutuhan informasi

1. Tujuan (Purpose)

• Membaca, 

menyeleksi, 

mengevaluasi, 

merekam, sintesis, 

dan menulis

3. Penggunaan ( Use)

• Kemampuan mencari 

informasi

• Kemampuan 

menyeleksi informasi

• Kemampuan ICT

2. Lokasi (Location)

• Melakukan refleksi

terhadap proses

4. Self-evaluation



Standard Literasi 

Informasi



Standard literasi informasi

adalah sebuah acuan

mutu yang dapat dijadikan

tolak ukur seberapa jauh

tingkat literasi informasi

seseorang atau sebuah

institusi .



Perbedaan Model & Standard

Model

Bentuk sangat ringkas, mudah dihapal

Bersifat generik, mudah digunakan

Lebih fleksibel, dan tidak hirarki

Memiliki fungsi sebagai panduan

Merupakan hasil dari TNA

Tidak menjelaskan keahlian detil

Standart

Bentuk komprehensif, detil

Bersifat fundamental, permanen

Lebih bersifat kaku

Memiliki fungsi sebagai ukuran

Bisa dipakai sebagai standard TNA

Menjelaskan keahlian yang



Thank you
any question?


