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Model Literasi Informasi
• Untuk mendukung pencapaian kemampuan literasi informasi.

• Model literasi informasi terdiri dari langkah-langkah untuk
menjawab kebutuhan informasi yang ditujukan kepada target
komunitas tertentu

• 2 model literasi informasi:

– The Big 6

– Empowering 8



The Big 6

• Michael B. Eisenberg & Robert E Berkowitz, 1987

• Terdiri atas 6 keterampilan dan 12 langkah



6 Keterampilan & 12 Langkah

6 Keterampilan 12 Langkah

1 Perumusan masalah Merumuskan masalah.
Mengidentifikasi informasi yg diperlukan.

2 Strategi pencarian
informasi

Menentukan sumber.
Memilih sumber terbaik.

3 Lokasi dan akses Melokalisir sumber secara intelektual & fisik.
Menemukan informasi di dalam sumber tsb.

4 Pemanfaatan informasi Membaca, mendengar, meraba informasi.
Mengekstraksi informasi yg relevan.

5 Sintesis Mengorganisasikan informasi dari beragam
sumber.
Mempersentasikan informasi tsb

6 Evaluasi Mengevaluasi hasil (efektivitas)
Mengevaluasi proses (efisiensi)



Empowering 8

2. Empowering 8

• Kemampuan belajar berdasarkan pada sumber
datanya



8 Kemampuan Literasi Informasi
Karakteristik Deskripsi

Mengidentifikasi Topik/subjek, sasaran, format, jenis sumber

Mengeksplorasi Sumber & informasi yg sesuai dengan topik

Menyeleksi Merekam informasi yg relevan & 
mengumpulkan kutipan yg sesuai

Mengorganisasi Mengevaluasi, menyusun informasi, 
membedakan fakta&pendapat, alat bantu 
visual untuk membandingkan

Menciptakan Informasi dengan kata-kata sendiri, membuat
daftar pustaka, menghasilkan karya baru

Mempresentasi Menyampaikan informasi yg dihasilkan

Menilai luaran Output berdasarkan input dari orang lain

Menerapkan masukan Penilaian, pengalaman untuk kegiatan
mendatang



LATIHAN

• Dalam kehidupan sehari-hari tentunya memerlukan
informasi. Berikan contoh kegiatan apa dan
memerlukan informasi apa untuk mengatasinya!



The Big 6



Perumusan Masalah
• Masalah : pertanyaan / kalimat yg memerlukan informasi untuk

menjawab / menguraikannya
– Dalam bentuk kalimat tanya?(dalam penelitian)
– Dalam bentuk kalimat topik (dalam karya tulis)

• Masalah timbul karena ada kesenjangan antara harapan & 
kenyataan / antara yg harus & yg sudah diketahui

• Perumusan masalah yaitu upaya untuk menyatakan secara tersurat
pertanyaan/masalah yang perlu dijawab atau dicarikan
jawaban/pemecahannya



Langkah Perumusan Masalah [1]
1. Merumuskan masalah

• Sumber masalah : pengalaman, lingkungan, laporan
penelitian, dll

• Pertimbangan membuat rumusan masalah

– Siapa yang akan membaca? Apa bentuk tulisan? Sudut
pandang tulisan? Seberapa jauh batasan topic?



Apakah Rumusan Masalah Sudah Tepat?
1. Apakah topik rumusan masalah terlalu luas / terlalu sempit?

2. Apakah ide utama (pokok) yang kita buat sudah benar dari
segi kategori dan juga hubungannya dengan ide-ide 
turunannya?

3. Apakah tidak ada ide yang tumpang tindih atau overlapping?

4. Apakah urutan ide-ide turunan sudah sesuai urutan yang 
logis?



Contoh urutan yang Logis



Langkah Perumusan Masalah [2]
2. Mengidentifikasi informasi yang diperlukan

• Pengumpulan informasi (berbagai sumber)

– Diskusi & bertanya, membaca buku/artikel, mendengar radio, menonton TV

• Brainstorming / Curah Pendapat

– Mengajukan pertanyaan (Apa? Mengapa?)

– Memvisualisasikan pemikiran / mind mapping (lineargram, sekuens, 
spidergram, siklus, tabel perbandingan, kerangka interaksi, kerangka
pemecahan masalah, concept mapping, idea mapping)



Contoh Brainstorming 

• Tulis topik di bagian tengah, cari beberapa bahasan yg
berhubungan dengan tema utama, untuk setiap bahasan
pikirkan kembali sub bahasan yg berkaitan langsung &
hubungkan dengan bahasan yg tepat. 



Sudut Pandang dalam Rumusan Masalah
1. Mendukung/ menolak suatu kebijakan

Contoh: penerapan kantong plastik berbayar untuk
mengurangi limbah plastik

2. Membuktikan sesuatu

Contoh: Kafein bersifat adiktif, bila dikonsumsi
berlebihan dapat menyebabkan gangguan kesehatan



3. Menganalisis bagian-bagian dari suatu sistem & menunjukkan bagaimana
keseluruhan bagian itu saling berkaitan

Contoh: menyusun materi lebih mudah apabila mengikuti langkah seperti
menentukan materi, mempersiapkan materi, dan mendesain

4. Mendefinisikan sesuatu

Contoh: Literasi Digital, tidak hanya kemampuan menggunakan TIK tetapi
untuk menemukan, memanfaatkan, mengkomunikasikan konten informasi
dengan kecakapan kognitif, etika, sosial emosional & aspek teknis/teknologi



5. Menjelaskan perkembangan sesuatu dalam kurun waktu tertentu

Contoh: perkembangan musik K-Pop di Indonesia

6. Mengidentifikasi & menggambarkan suatu kecenderungan/ gejala umum

Contoh: komik jepang menjadi pilihan utama bacaan anak usia SD

7. Mengklasifikasikan setiap jenis ke dalam kelompok/ kategori

Contoh: (a,b,c,d)

8. Menghubungkan satu bagian dengan seluruh bagian

Contoh: gadget memiliki dua pengaruh dalam perkembangan anak, dapat
bermanfaat sebagai media pendidikan, namun juga dapat membuat anak malas
belajar (game)



9.  Membandingkan persamaan/ perbedaan 2 hal untuk
menentukan tingkat persamaan/ perbedaan
Contoh: Transportasi darat lebih dipilih pemudik daripada, 
transportasi laut karena 3 alasan, biaya, waktu tempuh, 
variatif

10. Meneliti suatu teknik
Contoh : teknik penyebaran informasi melalui media dapat
menggunakan beragam cara (media cetak, elektronik, online)

11. Menjelaskan konsep umum melalui contoh spesifik
Contoh: konsep literasi (literasi informasi, digital, media)



Latihan

A
• Pilih salah satu dari topik yg ada

• Lakukan pengumpulan informasi

• Lakukan brainstorming

• Rumuskan masalah

• Tentukan sudut pandang

Topik
 Teknologi

 Ekonomi

 Politik

 Sosial

 Budaya



Lembar Kerja
1. Topik
2. Hasil pengumpulan informasi (Min 5 sumber)

3.      Brainstorming (Hasil)
4.      Rumuskan masalah
5.      Sudut pandang

No Sumber Keterangan
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