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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 Berdasarkan data dan analisa yang telah disebutkan tentang kemampuan 

Literasi InformasiMahasiswa PAI angkatan 2011 serta upaya yang dilakukan untuk 

meningkatkan kemampuan tersebut maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Kemampuan Literasi Informasi Mahasiswa PAI angkatan 2011 di dalam 

menyelesaikan tugas penyusunan skripsi masih kurang, hal ini dapat dilihat dari hasil 

analisis data yang menyatakan bahwa dari 7 keterampilan yang diujikan dengan 23 

indikator yang mencakup keseluruhan keterampilan literasi informasi. Dari 23 

indikator  terdapat 15 indikator yang telah dimiliki oleh Mahasiswa PAI dan sisanya 

8 indikator belum dimiliki oleh Mahasiswa PAI 

2. Upaya yang dilakukan oleh Mahasiswa PAI dalam meningkatkan kemampuan 

Literasi Informasi yang dimiliki diantaranya :  

a. Meningkatkan frekuensi kunjungan ke Perpustakaan UINSA maupun 

Universitas lain  serta  perpustakaan lainnya seperti Perpustakaan Daerah  dsb. 

b. Mahasiswa PAI semakin pro aktif di dalam mengkomunikasikan berbagai 

kebutuhan skripsinya berkenaan dengan masalah yang akan diangkat, penulisan, 

metode dll,baik dengan teman, senior maupun dosen  

c. Menjelang waktu penyusunan skripsi Mahasiswa PAI memperdalam 

pengetahuannya mengenai pengoprasian komputer, belajar berbagai metode 

pencarian, situs-situs legal yang dapat digunakan, termasuk mencari tahu 
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berbagai jenis dokumen dalam komputer serta   berbagai jenis sumber informasi 

dari media cetak dan digital. 

Namun upaya mahasiswa diatas masih belum memenuhi 5 standart Literasi 

Informasi bagi Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan oleh ACRL ( 

Association of Collage & Research Libraries) yakni : 

a. Mahasiswa yang literat dapat menentukan jenis dan batas informasi yang 

diperlukan 

b. Mahasiswa yang literat dapat mengakses informasi yang diperlukan dengan 

efektif dan efisien. 

c. Mahasiswa yang literat dapat mengavaluasi informasi dan sumbernya secara 

kritis. 

d. Mahasiswa yang literat dapat menggunakan dan mengkomunikasikan informasi 

dengan efektif untuk mencapai tujuan tertentu  

e. Mahasiswa yang literat dapat memahami isu ekonomi, hukum dan sosial seputar 

penggunaan akse informasi secara etis dan legal. 

B. Saran 

1. Agar kemampuan Literasi Informasi Mahasiswa dapat lebih meningkat kami 

berharap adanya kesadaran untuk mempelajari berbagai sumber informasi yang 

tersedia dengan sebaik-baiknya. Serta kelegalan dari sumber informasi yang akan 

digunakan. 

2. Untuk mengoptimalkan kemampuan Literasi Informasi tidak dapat terlepas dari 

teknologi informasi yang ada, sehingga diharapkan kemampuan didalam penguasaan 

teknologi tersebut dapat ditingkatkan dan diperdalam lagi. Seperti mengoprasian 
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komputer, pemahaman berbagai situs dalam dunia maya, jenis dokumen, aplikasi dan 

lain sebagainya. 

3. Agar dapat mencapai standart Literasi Informasi bagi perguruan tinggi maka 

diharapkan setiap individu mengetahui kekurangannya dan melakukan upaya sesuai 

dengan kelemahan yang dimiliki, adanya kegiatan seperti workshop, pelatihan serta 

seminar mengenai Literasi Informasi juga diharapkan dapat  diadakan demi 

peningkatan kemampuan Literasi Informasi Mahasiswa 
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