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PENGHARGAAN 
Assalamualaikum. 

Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada semua pihak yang telah banyak 

membantu saya dalam menyiapkan kajian mengenai 'Keperluan Maklumat dan Kaedah 

Pencarian Maklumat Pelajar-pelajar IS 223, Fakulti Pengurusan Maklumat, UiTM 

Puncak Perdana, Shah Alam, Selangor'. Kajian ini dijalankan bagi melengkapkan 

pembelajaran saya di peringkat Ijazah Sarjana Muda Sains Pengurusan Maklumat 

(Kepujian) (Pengurusan Pusat Sumber). 

Alhamdulillah, setelah beberapa bulan masa diambil akhirnya kajian ini siap 

dijalankan. Ucapan jutaan terima kasih seharusnya diberikan kepada penyelia yang 

menyelia kajian ini iaitu Puan Dang Merduwati bt. Hashim iaitu salah seorang daripada 

pensyarah IS 223. Beliau merupakan seorang pensyarah yang begitu memberi sokongan 

dari segi pemberian idea dan cara untuk menyediakan kajian yang baik kepada saya. 

Beliau juga merupakan seorang pensyarah yang komited kerana sudi meluangkan masa 

untuk berbincang mengenai kajian yang dijalankan ini. 
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Selain itu, penghargaan juga turut diberikan kepada kesemua responden yang 

terdiri daripada pelajar-pelajar IS 223 dan juga beberapa orang pensyarah IS 223 yang 

sudi memberikan kerjasama untuk ditemubual. Kesudian mereka untuk meluangkan masa 

begitu dihargai walaupun ada diantara mereka begitu terikat dengan masa kerana sibuk 

dengan tugasan seharian. 

Akhir sekali jutaan terima kasih juga diucapkan kesemua rakan-rakan yang sudi 

membantu saya dalam memberikan idea dan tunjuk ajar agar dapat menjalankan kajian 

ini dengan jayanya. Diharap kajian yang dijalankan ini dapat membantu pelbagai pihak 

dalam penghasilan idea atau dalam mempertingkatkan pengetahuan. 
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SENARAl RAJAH 

Rajah 1 muka surat 32 

Rajah 2 muka surat 82 
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ABSTRAK 
Kajian terhadap 'Keperluan Maklumat dan Kaedah Pencarian Maklumat Pelajar-

pelajar IS 223, Fakulti Pengurusan Maklumat, UiTM Puncak Perdana, Shah Alam, 

Selangor' merupakan kajian yang fokus kepada jenis keperluan maklumat pelajar, 

sumber-sumber maklumat yang menjadi pilihan para pelajar, kaedah-kaedah mencari 

maklumat dan masalah-masalah yang sering berlaku ketika mencari maklumat. Kajian ini 

telah dijalankan di Fakulti Pengajian Maklumat, UiTM Shah Alam, Selangor dan 

responden kepada kajian ini terdiri daripada 5 orang pelajar Ijazah Sarjana Muda Sains 

Pengurusan Maklumat (Kepujian) (Pengurusan Pusat Sumber) atau IS 223. Pelajar-

pelajar ini terdiri daripada pelajar dari pelbagai semester dan terdiri daripada pelajar 

lepasan diploma dan STPM. Responden kepada kajian ini juga turut terdiri daripada 

beberapa orang pensyarah IS 223. 

Satu model teori telah dirangka bagi memastikan kajian ini berjalan dengan lancar 

dan mencapai objektif. Selain daripada model teori, kaedah tiga penjuru (triangulation) 

telah digunakan supaya maklumat yang diterima seimbang dan pelbagai. Kaedah tiga 

penjuru ini melibatkan pelajar-pelajar IS 223, pensyarah-pensyarah IS 223 dan rujukan 

daripada tesis-tesis yang berkaitan dengan kajian yang dijalankan ini. 
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