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ABSTRAK 

Berkembangnya kajian mengenai perilaku informasi saat ini, semakin beragam 
pula kebutuhan informasi yang dimiliki oleh berbagai kelompok masyarakat. 
Perpustakaan sebagai lembaga informasi bagi masyarakat dituntut untuk dapat 
memenuhi kebutuhan informasi setiap patron penggunanya. Namun saat ini 
terlihat bahwa perpustakaan mengembangkan layanan yang bersifat general yang 
menyamaratakan kebutuhan informasi semua kelompok dan mengakibatkan tidak 
terpenuhinya kebutuhan spesifik dari kelompok minoritas, seperti lansia, 
sehingga lansia tercatat sebagai pengunjung terendah di perpustakaan. Analisis 
kebutuhan informasi dibutuhkan untuk mendapatkan data yang konkret mengenai 
apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh lansia sebagai patron pengguna 
perpustakaan. Fenomena tersebutlah yang menjadi perhatian peneliti untuk 
melakukan penelitian mengenai analisis kebutuhan informasi lansia di Kota 
Surabaya. Peneliti menggunakan konsep dari David Nicholas untuk 
menggambarkan mengenai karakteristik kebutuhan informasi serta hambatan 
yang ditemui ketika melakukan pemenuhan kebutuhan informasi. Penelitian ini 
menggunakan metode kuantitaif deskriptif. Lokasi penelitian ini yaitu di Kota 
Surabaya, mengingat bahwa Kota Surabaya menempati peringkat ketiga sebagai 
kota dengan peringkat lansia tertinggi di Indonesia, serta dicanangkannya Kota 
Surabaya sebagai Kota Ramah Lansia, yang salah satu komponen penilaiannya 
adalah ramah dalam bidang informasi. Metode pengambilan sampel 
menggunakan multistage random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 100 
responden. Hasil dari penelitian ini menunjukan lansia Kota Surabaya menyukai 
topik informasi Kesehatan, Religi dan Olahraga, dengan prosentase secara 
berurutan yakni sebesar 100%, 100% dan 89%. Diketahui pula bahwa lansia 
membutuhkan suatu informasi ketika sedang menghadapi masalah yang berkaitan 
dengan topik informasi terkait, yakni sebesar 52%. Lansia menyukai informasi 
cetak berupa koran yakni sebanyak 43% dan informasi elektronik berupa televisi 
sebanyak 73%. Sumber informasi yang sering lansia gunakan yakni teman, 
keluarga, dan pakar informasi, dengan prosentase secara berurutan yakni 70%, 
65% dan 64%, dengan alasan bahwa sumber informasi tersebut mudah dijangkau. 
Kemudian, lansia memilih informasi yang berasal dari sudut pandang Pakar/Ahli 
Informasi dan menganggap informasi dari Pakar/Ahli sebagai informasi yang 
berkualitas, sebanyak 100%. Sebanyak 50% lansia menyatakan bahwa 
mendapatkan satu sumber informasi saja sudahlah cukup baginya. Selanjutnya 
lansia memilih untuk mendapatkan informasi yang disampaikan secara langsung 
(tatap muka) yakni sebesar 86% dan akan membagikan informasi yang 
didapatkannya tersebut kepada orang terdekatnya setelah ia mendapatkan 
informasi baru sebesar 62%. Diketahui pula bahwa waktu, biaya dan information 
overload tidaklah menjadi hambatan bagi lansia dalam mencari informasi, namun 
keahlian dalam mengakses serta jarak akses informasi menjadi hambatan khusus 
dan pertimbangan penting bagi lansia dalam mengakses informasi. 

Kata Kunci : Analisis Kebutuhan Informasi, Lanjut usia, Kebutuhan Informasi, 
Perilaku Informasi 
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ABSTRACT 

Expanding the study of the information behavior in this current era, the more 
diverse the need of information held by different groups of people. Library as an 
institution of public information required to be able to meets information needs of 
each patron. But this time, it appears that the library developing services that are 
general, who generalize the information needs of all groups and lead to non-
fulfillment of the specific needs of minority groups, such as the elderly, so that 
elderly visitors was recorded as the lowest in the library. Information needs 
assessment needed to obtain concrete data on what is actually needed by the 
elderly as the patron of the library. The phenomenon is exactly the concern of 
researchers to conduct research on the analysis of the information needs of the 
elderly in the Surabaya city. Researchers used the concept of David Nicholas to 
describe the characteristics of the information needs and the obstacles encountered 
when fulfilling the information needs of elderly. This study use quantitative 
descriptive methods and the location of this research is in Surabaya city, because 
Surabaya city is ranked as the third ranked city with highest amount of elderly in 
Indonesia, as well as the introduction of Surabaya as the “Friendly City for 
Elderly”, which is one component of the assessment is friendly in the field of 
information. The sampling method using a multistage random sampling with a 
sample size of 100 respondents. The results of this study showed elderly in 
Surabaya city, likes Health, Religion and Sports information topics, with the 
percentage sequentially, amounting to 100%, 100% and 89%. It found that elderly 
people need the information when it is facing problems related to topics related 
information, which amounted to 52%. Elderly use newspapers as the printed 
information which is as much as 43%, and television as the electronic information 
as much as 73%. Resources are often elderly people use their friends, family, and 
the professional information, with a percentage of 70% sequentially, 65% and 
64%, arguing that the source of information within easy reach. Then, the elderly 
choose the information that comes from the viewpoint of the Professional 
Information and consider information from the Professional Information as a most 
quality information, as much as 100%. As many as 50% stated that the elderly get 
just one resources alone is enough for him. Furthermore, the elderly choose to get 
information delivered directly (face to face) which is equal to 86% and will 
distribute the acquired information to the person they are closest with once they 
gets new information, as much as 62%. It found that the time, cost and 
information overload is not an obstacle for the elderly in seeking their 
information, but expertise in accessing and distance barriers of access to 
information becomes a special and important considerations for the elderly for 
accessing ther information needs. 

Keywords: Information needs assessment, Elderly, Information Needs, 
Information Behavior 
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Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji syukur senantiasa penulis 

panjatkan atas kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, hidayah serta inayah-

Nya yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang 

berjudul “Analisis Kebutuhan Informasi (Information Need Assessment) 

Lansia di Kota Surabaya”. 

Latar belakang penulisan karya tulis ini bermula dari adanya fenomena 

yang menunjukan bahwa kalangan lanjut usia menempati frekuensi terendah 

sebagai pengunjung di Perpustakaan. Melihat fenomena tersebut, ada dua 

kemungkinan yang menyebabkan lansia tidak berkunjung ke perpustakaan, yang 

pertama yakni perpustakaan belum menyediakan fasilitas, layanan serta koleksi 

yang sebenarnya dibutuhkan oleh lansia atau yang kedua yakni memang 

perpustakaan bukanlah sumber informasi utama yang diinginkan oleh lansia. 

Perpustakaan sendiri, sebagai suatu sumber informasi diharuskan untuk 

memahami karakteristik kebutuhan informasi seluruh patron penggunanya, 

termasuk kalangan minoritas seperti para minoritas. Untuk mengetahui lebih 

dalam mengenai kebutuhan informasi pada lansia tersebut, maka penulis tertarik 

untuk meneliti mengenai “Analisis Kebutuhan Informasi” yang dimiliki oleh 

lansia kota Surabaya. Penulis menggunakan pendekatan deskriptif untuk 

memberikan gambaran dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian.   

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

menyelesaikan pendidikan program studi Ilmu Informasi dan Perpustakaan di 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Tentunya 

pembuatan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dari 

beberapa pihak yang terlibat. Oleh karena itu penulis mengucapkan rasa terima 

kasih kepada :   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.I Latar Belakang Masalah  

Perilaku informasi merupakan salah satu kajian yang semakin berkembang 

dalam disiplin ilmu informasi dan perpustakaan. Bersamaan dengan semakin 

berkembangnya jaman, semakin beragam pula informasi yang dibutuhkan oleh 

seseorang maupun kelompok-kelompok masyarakat pada saat ini. Berbagai 

kelompok masyarakat muncul dengan kebutuhan informasi yang berbeda-beda 

antara satu dengan lainnya, dan perpustakaan sebagai lembaga informasi bagi 

masyarakat dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan informasi setiap patron 

penggunanya. Namun saat ini terlihat bahwa perpustakaan mengembangkan 

layanan yang bersifat general, yang mana layanan tersebut disesuaikan dengan 

kebutuhan informasi dari kalangan mayoritas dan melupakan kebutuhan informasi 

kalangan minoritas, salah satunya yaitu para lansia. Hasil generalisasi layanan 

yang menyama-ratakan kebutuhan terhadap semua kelompok mengakibatkan 

tidak terpenuhinya kebutuhan spesifik dan khas yang dimiliki oleh kelompok-

kelompok tertentu bahkan kelompok minoritas. Hal ini akan mengakibatkan 

kalangan minoritas enggan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan informasi di 

perpustakaan. Hal ini terlihat dalam data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat 

Statistik pada tahun 2009 yang melakukan survey terkait dengan jumlah 

pengunjung perpustakaan berdasarkan interval usia. Hasil survey tersebut 

mendapati bahwa usia lanjut menempati posisi terendah sebagai pengunjung 

perpustakaan. 

Kajian ini bermaksud untuk meneliti bagaimana kebutuhan informasi 

(information need) pada kelompok lansia, sebagai kelompok minoritas dalam 

masyarakat. Mengingat bahwa kajian yang mengupas mengenai lansia, khususnya 

kajian dalam bidang informasi, masih sangat jarang bahkan tidak dijumpai di 

Indonesia. Hal ini disebabkan karena kelompok lansia dianggap sebagai kelompok 

yang tidak produktif, sehingga sering diabaikan kebutuhannya, termasuk 
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kebutuhan lansia akan informasi. Padahal di usia lanjut, bukan berarti sesorang 

tidak lagi membutuhkan informasi. Justru di usianya saat itu, dimana banyak 

waktu luang yang tersedia, membuat mereka menghabiskan waktu luangnya 

tersebut untuk menelusur informasi, baik itu informasi mengenai kehidupan 

sehari-hari maupun informasi umum lainnya. Di luar negeri, telah banyak 

penelitian yang dilakukan terkait dengan kebutuhan informasi dan perilaku 

penemuan informasi pada usia lanjut, mendapatkan hasil bahwa responden lansia 

yang ditelitinya masih membutuhkan informasi, namun memang para lansia lebih 

menyukai sumber-sumber informal dalam memenuhi kebutuhan informasinya. 

Tidak adanya penelitian pada lansia terkait dengan kebutuhan informasi di 

Indonesia, membuat peneliti tertarik untuk mengupas lebih dalam lagi mengenai 

kebutuhan informasi lansia tersebut. 

Sedikit membahas tentang lansia, dengan mengacu kepada Undang-

Undang No 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia, seseorang dikatakan 

sebagai lanjut usia (lansia) apabila telah mencapai usia diatas 60 tahun. Dilansir 

oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai angka harapan hidup penduduk di 

beberapa negara, terlihat bahwa di negara Indonesia terjadi kenaikan angka 

harapan hidup (dalam hitungan tahun), yakni pada rentan tahun 2010-2015, angka 

harapan hidup yang tercatat diperkirakan mencapai 70,1 tahun. Dengan 

meningkatnya angka harapan hidup masyarakat Indonesia, berarti proporsi 

populasi lansia pun akan semakin meningkat setiap tahunnya. Hasil sensus 

penduduk tahun 2010 yang dilansir oleh detiknews.com tahun 2012, menunjukkan 

bahwa Indonesia berada pada posisi keempat negara dengan jumlah penduduk 

lansia terbanyak di dunia. Data BPS 2012 menunjukkan bahwa populasi lansia di 

Indonesia sebesar 7,56% dari total penduduk Indonesia. Dan diperkirakan bahwa 

pada tahun 2020 nanti, penduduk lansia akan menjadi  28,8 juta orang  (11,34% 

dari total penduduk Indonesia). Dalam lingkup Propinsi Jawa Timur, Surabaya 

merupakan kota terbesar dengan jumlah penduduk lansia yang berusia 60 tahun ke 

atas setelah Malang pada urutan pertama dan Jember pada urutan kedua. Jumlah 

lansia di Kota Surabaya sekitar 300 ribu orang, atau 10% dari total jumlah 

penduduk Surabaya pada tahun 2013. 
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Melihat semakin meningkatnya populasi lansia setiap tahunnya, perlu 

diingat bahwa para lanjut usia adalah warga negara yang juga patut untuk 

diperhatikan kesejahteraannya, mengingat bahwa penjelasan mengenai 

kesejahteraan sosial dan jaminan hidup lansia telah diamanatkan dalam UU No 13 

Tahun 1998 yang membahas mengenai kesejahteraan lansia. Kesejahteraan dapat 

dirasakan apabila seseorang merasa bahwa kebutuhan yang ada dalam dirinya, 

baik material maupun non material, telah terpenuhi dan sesuai dengan apa yang 

diinginkan. Dari sinilah pembicaraan tentang pemenuhan kebutuhan pada para 

lanjut usia di Indonesia menjadi penting. Terdapat istilah welfare state atau negara 

kesejahteraan yang mana istilah ini merajuk pada pentingnya peran negara dalam 

pembangunan kesejahteraan bagi rakyatnya, yang mencakup strategi dan upaya 

pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya sehingga nantinya 

negara dapat menjamin kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat yang ada dalam 

negara tersebut tanpa adanya diskriminasi pada kalangan minoritas, seperti para 

lanjut usia (Suharto, 2006). 

Ketika memasuki usia lanjut, bukan berarti seseorang menjadi pasif dan 

tidak produktif lagi. Para lansia di setiap desa atau kelurahan dibina agar tetap 

aktif di usianya, dalam suatu organisasi yakni Karang Werda, di mana Karang 

Werda ini merupakan wadah bagi para lansia untuk menyalurkan aspirasi dan 

berbagi informasi melalui kegiatan-kegiatan seputar lansia yang dijalankan secara 

berkala. Terbentuknya Karang Werda ini, diharapkan nantinya dapat tercipta para 

Lansia yang sehat jasmani dan mental, kehidupan lansia yang produktif, kreatif, 

komunikatif, dan mandiri. 

Sejak tahun 2013 sendiri, Surabaya terdaftar sebagai kandidat “Kota 

Ramah Lanjut Usia (lansia)” di WHO atau Badan Kesehatan Dunia, dengan 

menilai delapan komponen, salah satunya yakni “ramah” dalam bidang informasi 

dan komunikasi. Ramah dalam bidang informasi dapat dilakukan dengan 

mengembangkan layanan pada berbagai lembaga informasi, khususnya 

perpustakaan, agar dapat memenuhi kebutuhan informasi para lansia. Banyaknya 

populasi lansia di Surabaya, ditambah lagi dengan dicanangkannya Surabaya 

sebagai Kota Ramah Lansia, yang mana salah satu komponen penilaiannya adalah 
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ramah dalam bidang informasi, namun realitanya, dalam kategori usia, para usia 

lanjut merupakan salah satu kelompok minoritas bagi perpustakaan sebagai 

lembaga informasi masyarakat. Terdapat data menurut hasil survey data yang 

dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2009 mengenai interval usia 

pengunjung perpustakaan di berbagai provinsi, pada provinsi Jawa Timur, tercatat 

bahwa jumlah pengunjung dengan usia 61 tahun ke atas merupakan frekuensi 

terendah yang jarang berkunjung ke perpustakaan. Tidak jauh berbeda, 

Perpustakaan Daerah Kota Metro, Lampung juga melansir data dalam website 

perpustakaan bahwa lansia menempati presentase terkecil sebagai pengunjung 

aktif perpustakaan, jika dibandingkan dengan pengunjung-pengunjung lainnya 

seperti usia anak, remaja dan dewasa. 

Melihat data tersebut, terlepas dari apakah perpustakaan belum 

menyediakan layanan bagi kalangan minoritas seperti lansia, namun sebagai 

lembaga penyedia informasi, pemenuhan kebutuhan informasi terhadap semua 

patron pengguna merupakan peran penting yang dimiliki oleh perpustakaan 

sesungguhnya, mengingat bahwa semua lapisan masyarakat pada saat ini, pasti 

memiliki kebutuhan akan informasi yang ingin untuk dipenuhi, tidak terkecuali 

para lanjut usia. Beberapa penelitian mengenai perilaku penemuan informasi pada 

lansia telah dilakukan di luar negeri, guna mengetahui bagaimana kebutuhan 

informasi serta perilaku penemuan informasi yang dilakukan oleh lansia. Salah 

satu penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Julia Gray, dkk. 

(2005) di United Stated, mendapatkan hasil bahwa 60% dari responden lansia 

yang ditelitinya, membutuhkan informasi dengan topik kesehatan sebagai topik 

utama informasi yang dibutuhkan. Informasi lain yang mereka butuhkan adalah 

informasi mengenai spiritual, kehidupan sehari-hari seperti perjalanan dan hobi. 

Terbukti bahwa dalam usianya sekarang, ternyata lansia masih membutuhkan 

berbagai macam informasi untuk menjawab situasi ketidakpastian yang 

dimilikinya.  

Namun memang, perilaku penemuan informasi yang dimiliki oleh lansia, 

berbeda dari generasi muda yang mana generasi muda tersebut bersifat agresif dan 

percaya diri dalam mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk 
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internet yang menyediakan keberagaman akan informasi. Sedangkan, seorang 

lansia, dalam memenuhi kebutuhan informasinya, biasanya hanya mengandalkan 

pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang terdekatnya. Dalam penelitian yang 

sama oleh Julia Gray, dkk. (2005), menyebutkan bahwa 73% dari jumlah 

responden lansia yang ditelitinya, meletakkan kepercayaan penuh pada teman-

teman dan keluarga sebagai sumber informasi mereka. Mereka juga percaya 

bahwa berjejaring itu sangat diperlukan dengan alasan nantinya apabila ketika 

mereka mengalami kesulitan, mereka akan dapat bertanya-tanya kepada orang 

yang berada dalam jaringannya tersebut. 

Penelitian lain yang dilakukan di Victoria, Australia oleh Williamson, 

Kirsty (1997), juga mendapatkan hasil bahwa sumber informasi yang paling 

disukai oleh para lanjut usia secara berurutan adalah keluarga, koran, teman, 

televisi, informasi cetak serta radio. Keluarga dan teman dipilih oleh para lansia 

dengan alasan bahwa merekalah yang paling sering berinteraksi dengan lansia, 

sehingga untuk informasi mengenai kehidupan sehari-hari, mereka memilih untuk 

bertanya secara informal kepada teman dan keluarga. 

Beberapa narasumber dari penelitian yang dilakukan Williamson, Kirsty 

juga menegaskan bahwa word of mouth adalah sumber informasi yang paling 

bernilai, serta sebenarnya dengan berkomunikasi, para lanjut usia dapat belajar 

banyak hal dari orang lain. Dengan istilah word of mouth tersebut, dapat dikatakan 

bahwa bagi lansia, berkomunikasi secara langsung dalam pemenuhan kebutuhan 

informasi, menjadi pilihan yang paling disukai oleh mereka. 

Beberapa penelitian di luar negeri telah meneliti mengenai analisis 

kebutuhan informasi, perilaku penemuan informasi serta perilaku pencarian 

informasi para lanjut usia yang dikaitkan dengan berbagai bidang lainnya. Namun 

peneliti belum menemukan penelitian mengenai para lanjut usia yang terkait 

dengan bidang tersebut di Indonesia. Penelitian-penelitian mengenai lansia di 

Indonesia biasanya hanya seputar mengenai bidang kesehatan saja.  

Dalam konteks Ilmu Perpustakaan sendiri, perpustakaan, sebagai suatu 

lembaga penyedia informasi, ketika akan melakukan usaha terkait manajemen 

informasi, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan 
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informasi penggunanya. Grover (2010) menyatakan bahwa proses identifikasi 

kebutuhan informasi merupakan proses manajemen yang bertujuan agar lembaga 

informasi terkait dapat menjalankan perannya dalam melayani segala lapisan 

masyarakat tanpa terkecuali, serta dapat memenuhi konsep fundamental dalam hal 

pemasaran, yakni berfokus pada pelanggan. 

Beberapa penelitian mengenai analisis kebutuhan informasi (information 

need assessment), salah satunya yakni penelitian dari Irith Getz dan Gabriella 

Weissman yang dilakukan untuk mengetahui kebutuhan informasi lanjut usia di 

Israel mengenai hukum dan pelayanannya, menggunakan sebuah kerangka 

pemikiran dari Nicholas, David (2000) yang menganalisis kebutuhan informasi 

yang berhubungan dengan dua komponen, yaitu : karakteristik kebutuhan 

informasi agar dapat mengidentifikasi informasi yang relevan untuk suatu 

individu atau kelompok, serta karakteristik suatu pengguna agar dapat mengetahui 

cara terbaik mengenai bagaimana penyebaran dan penyebaran informasinya. 

Belum adanya penelitian mengenai analisis kebutuhan informasi 

(information need assessment) pada kelompok-kelompik minoritas, seperti lansia, 

sangat disayangkan karena persoalan-persoalan yang berhubungan dengan 

kebutuhan informasi pengguna merupakan kajian yang sangat diperlukan guna 

memperbaiki layanan yang akan diberikan oleh para lembaga informasi. 

Kelompok lansia bisa saja berpotensi menjadi pengguna aktif perpustakaan 

apabila layanan yang ditawarkan oleh perpustakaan dapat menjawab kebutuhan 

informasi para lansia. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengambil topik analisis kebutuhan 

informasi (information need assessment) pada lansia, mengingat bahwa penelitian 

dengan topik ini nantinya dapat menjawab pertanyaan mengapa para lansia jarang 

melakukan kunjungan ke lembaga penyedia informasi untuk menemukan 

informasi, khususnya ke perpustakaan, dengan melakukan analisis mengenai 

bagaimana karakteristik dan kebutuhan para lansia sebenarnya. Karena 

sesungguhnya, seorang profesional informasi dalam merancang suatu layanan 

pada lembaga informasi tidaklah semata-mata berdasarkan pengalaman dan intuisi 

(apa yang diyakini sebagai kebutuhan pengguna), namun untuk mendapatkan data 
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yang konkret mengenai apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh penggunanya, dapat 

dilakukan dengan melalui proses analisis kebutuhan informasi (information need 

assessment).  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui mengenai 

karakteristik lansia dan kebutuhan informasi lansia di kota Surabaya. Dengan 

harapan bahwa nantinya, setelah mengetahui bagaimana karakteristik serta 

kebutuhan informasi para lanjut usia, lembaga-lembaga informasi di Surabaya, 

khususnya perpustakaan, dapat memperbaiki dan mengembangkan layanan yang 

dimilikinya sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan informasi lansia tersebut, 

dan agar nantinya Surabaya dapat mempertahankan citranya sebagai “Kota 

Ramah Lansia”, serta nantinya negara Indonesia dapat mengembangkan konsep 

negara kesejahteraan (welfare state), dengan menciptakan kebijakan-kebijakan 

yang memperhatikan kesejahteraan seluruh rakyatnya, tak terkecuali kalangan 

minoritas seperti para lanjut usia. 

I.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah yang telah disampaikan sebelumnya, 

maka berikut ini adalah rancangan rumusan masalah yang diajukan: 

1. Bagaimana karakteristik lansia sebagai pengguna informasi di Kota 

Surabaya? 

2. Bagaimana kebutuhan informasi yang dimiliki oleh lansia di Kota 

Surabaya? 

3. Bagaimana hambatan yang ditemui oleh lansia dalam memenuhi 

kebutuhan informasinya? 

4. Bagaimana keterkaitan antara karakteristik lansia sebagai pengguna 

informasi dengan kebutuhan informasi yang dimiliki oleh lansia di Kota 

Surabaya? 
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I.3 Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan maka tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk : 

1. Mengetahui bagaimana karakteristik lansia di Kota Surabaya 

2. Mengetahui bagaimana kebutuhan informasi yang dimiliki oleh lansia di   

Kota Surabaya 

3. Mengetahui bagaimana hambatan yang ditemui oleh lansia dalam 

memenuhi kebutuhan informasinya 

4. Mengetahui bagaimana keterkaitan antara karakteristik lansia sebagai 

pengguna informasi dengan kebutuhan informasi yang dimiliki oleh lansia 

di Kota Surabaya 

I.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis setelah melakukan penelitian ini adalah: 

1. Manfaat akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan serta 

memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan penelitian di 

bidang informasi dan perpustakaan khususnya yang terkait dengan 

masalah analisis kebutuhan informasi (information need assessment). 

Mengingat penelitian mengenai analisis kebutuhan informasi (information 

need assessment) di kalangan kelompok minoritas yaitu kelompok lansia  

masih jarang dilakukan di Indonesia, maka penelitian ini dapat 

memberikan tambahan sumbangan untuk memperkaya kajian dalam ilmu 

informasi dan ilmu perpustakaan serta diharapkan bisa menjadi dasar bagi 

penelitian-penelitian dengan tema yang sama selanjutnya.  

2. Manfaat praktis 

Penelitian mengenai analisis kebutuhan informasi (information need 

assessment) lansia di Kota Surabaya ini dapat menjadi masukan bagi 

perpustakaan sebagai salah satu lembaga informasi di Surabaya untuk 

memperbaiki dan mengembangkan layanan yang efektif bagi setiap patron 

penggunanya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan informasi tiap 
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patron pengguna, khususnya bagi para lansia. Serta nantinya diharapkan 

penelitian ini dapat menjadi dasar penyusunan strategi oleh pemerintah 

untuk mewujudkan negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan 

(welfare state), dengan menciptakan kebijakan-kebijakan yang 

memperhatikan kesejahteraan seluruh rakyatnya. 

I.5 Tinjauan Pustaka 

Dari latar belakang masalah dan rumusan masalah yang diajukan, untuk 

dapat menggambarkan analisis kebutuhan informasi (information need 

assessment) pada lansia di Kota Surabaya, maka pada tinjauan pustaka ini memuat 

teori, konsep, pendapat para ahli dan penelitian-penelitian sebelumnya terkait 

analisis kebutuhan informasi di kalangan minoritas seperti lansia, yang terdiri dari 

karakteristik lansia di Kota Surabaya, kebutuhan informasi serta hambatan yang 

ditemui dalam pemenuhan kebutuhan informasi. Tinjauan pustaka ini diarahkan 

agar dapat membantu dalam menyusun pemikiran teoritis sebagai jawaban 

sementara atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. 

I.5.1 Karakteristik Pengguna Informasi 

 Dalam melakukan analisis kebutuhan informasi, karakteristik dari pengguna 

menjadi sesuatu yang informatif, yang mana nantinya karakteristik yang dimiliki 

oleh tiap individu akan mempengaruhi kebutuhan informasi yang dimiliki oleh 

individu tersebut. Nicholas, David (2000) dalam bukunya menyebutkan bahwa 

terdapat beberapa karakteristik dari pengguna, yang terlibat dalam proses analisis 

kebutuhan informasi, yakni: a) Jenis Kelamin, b) Usia, c) Jenis Pekerjaan, d) 

Tempat Tinggal. 

Lebih jelas lagi diuraikan oleh Wilson (2000), disebutkan beberapa faktor 

yang mempengaruhi bagaimana akhirnya seseorang mewujudkan kebutuhan 

informasi ke dalam bentuk perilaku informasi. Faktor yang dikemukakan tersebut, 

berkaitan dengan karakteristik individu ketika merasakan adanya kebutuhan 

informasi yang harus dipenuhi. Setelah kebutuhan informasi berubah menjadi 

aktivitas mencari informasi tersebut, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi 

perilaku tersebut, yakni :  
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1. Kondisi psikologis seseorang : di mana ketika seseorang yang sedang 

merasa resah, akan memperlihatkan perilaku informasi yang berbeda 

dibandingkan dengan seseorang dengan suasana hati tenang. Hal ini menandakan 

bahwa kondisi psikologis seseorang pada nantinya akan mempengaruhi kebutuhan 

informasi dari orang tersebut. 

2. Demografis : dalam arti luas, demografis menyangkut kondisi sosial-

budaya seseorang sebagai bagian dari masyarakat tempat ia hidup dan 

berkegiatan. Dapat dikatakan bahwa “kelas sosial” serta juga dapat mempengaruhi 

perilaku informasi seseorang, walau mungkin pengaruh tersebut lebih banyak 

ditentukan oleh akses seseorang ke media perantara. Perilaku seseorang dari 

kelompok masyarakat yang tak memiliki akses ke internet pastilah berbeda dari 

orang yang hidup dalam fasilitas teknologi melimpah. Kemampuan untuk 

mengakses sumber informasi juga akan mempengaruhi kebutuhan informasi dari 

orang tersebut. 

3. Peran seseorang di masyarakatnya : yakni khususnya dalam hubungan 

interpersonal, peran yang dimiliki oleh seseorang akan mempengaruhi kebutuhan 

informasi serta perilaku informasinya. Peran-peran tersebut akan ikut 

mempengaruhi cara mereka bertanya, bersikap, dan bertindak dalam kegiatan 

mencari informasi dan menggunakan informasi. 

4. Lingkungan : dalam hal ini adalah lingkungan terdekat maupun 

lingkungan yang lebih luas, yang berkaitan dengan perilaku orang secara individu 

di dalam lingkungan sekitarnya, yakni bagaimana lingkungan akan mempengaruhi 

perilaku suatu individu dalam memenuhi kebutuhan informasinya. 

5. Karakteristik sumber informasi : atau mungkin lebih spesifik lagi yakni 

karakter media yang akan digunakan dalam mencari dan menemukan informasi. 

Menurut Notoatmodjo (2003), menyatakan bahwa sumber informasi adalah segala 

sesuatu yang menjadi perantara dalam menyampaikan informasi, media informasi 

untuk komunikasi massa. Sumber informasi dapat diperoleh melalui media cetak 

(surat kabar, majalah), media elektronik (lelevisi, radio, internet) dan melalui 

informasi yang diperoleh secara langsung (tatap muka dengan bertanya). 
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 Tidak terlepas dari karakteristik individu dalam menemukan informasi, 

Grover dkk (2010) juga mengemukakan bahwa ketika mempelajari mengenai 

suatu individu, terdapat beberapa karakteristik individu yang memang harus 

dipertimbangkan yakni: usia, status keluarga, pendidikan serta ekonomi. Tidak 

jauh berbeda dengan Grover dkk, Crawford (dalam Devadason, 1996) 

menyatakan bahwa kebutuhan informasi tergantung pada: kegiatan atau 

pekerjaan, disiplin ilmu, tersedianya berbagai fasilitas, jenjang jabatan individu, 

faktor motivasi terhadap kebutuhan informasi, kebutuhan untuk mengambil 

keputusan, kebutuhan untuk mencari gagasan baru, kebutuhan untuk mendapatkan 

informasi yang tepat, kebutuhan untuk memberikan kontribusi professional, dan 

kebutuhan untuk melakukan penemuan baru. 

 Leckie dkk. (1996) menyatakan bahwa kebutuhan informasi memiliki enam 

karakteristik yang dapat menunjukkan wujud dari kebutuhan informasi itu, yaitu: 

a) Demografis seseorang, seperti tingkat pendidikan atau usia, b) Konteks, 

misalnya kebutuhan khusus, kebutuhan internal atau eksternal, c) Frekuensi, 

misalnya apakah kebutuhan informasi itu berulang atau baru, d) Kemungkinan, 

misalnya apakah kebutuhan informasi tersebut dapat diramalkan atau tidak 

terduga, e) Kepentingan, misalnya kebutuhan informasi dilihat dari tingkat 

urgensinya, dan f) Kerumitan, misalnya kebutuhan informasi tersebut mudah atau 

sulit untuk dipecahkan. 

Berdasarkan beberapa pendapat dari ahli-ahli di atas, dapat dikatakan 

bahwa terdapat atribut-atribut sosial yang menciptakan suatu karakteristik bagi 

tiap individu sebagai pengguna informasi, yang mana pada nantinya atribut-atribut 

yang bervariasi tersebut, dapat mempengaruhi kebutuhan informasi masing-

masing individu. Karakteristik tersebut antara lain yaitu : 

1. Usia : Tentu saja, usia sering membawa serta senioritas dan pengalaman. Usia 

juga dapat memotivasi dan mempengaruhi tindakan seseorang dalam 

memenuhi kebutuhan mereka, termasuk kebutuhan informasi. Sultan Kav dan 

rekannya (2012) dari hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa, seseorang 

yang termasuk kategori usia muda akan lebih aktif melakukan penemuan 

informasi dibandingkan mereka yang usianya sudah tua. 
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2. Jenis Kelamin : Deborah Tannen (dalam Nicholas, 2000), melakukan suatu 

penelitian dengan menjelajahi berbagai cara wanita dan pria saling 

berkomunikasi, menyentuh banyak isu yang relevan dengan perilaku 

pencarian informasi. Dan didapatkan hasil bahwa perempuan akan lebih aktif 

melakukan pencarian informasi jika dibandingkan dengan laki-laki. Secara 

khusus, ia mencatat betapa pentingnya berbagi informasi untuk perempuan 

dan bagaimana informasi tersebut membantu untuk mempererat hubungan 

sosial mereka. 

3. Tempat Tinggal : Seringkali berbeda tempat tinggal dan budaya, maka akan 

berbeda pula informasi yang dibutuhkannya, hal tersebut dikarenakan 

masalah yang dimiliki masyarakat tiap negara pun berbeda. 

4. Pekerjaan : Jenis pekerjaan memiliki pengaruh besar pada pencarian 

informasi. Hal ini terjadi karena terdapat beberapa pekerjaan yang menuntut 

informasi lebih daripada yang lainnya.  

5. Pendidikan Terakhir : Katz, Gurevitch, dan Haas (1973), dalam penelitiannya 

mengatakan bahwa orang yang tingkat pendidikannya tinggi lebih banyak 

mempunyai kebutuhan dibandingkan dengan orang yang berpendidikan 

rendah. Ini berarti bahwa orang yang mempunyai pendidikan relatif tinggi, 

seperti guru, dosen, dan peneliti, misalnya, lebih banyak mempunyai 

kebutuhan akan sesuatu yang bias memuaskannya, dan lebih banyak 

mempunyai tujuan yang berkaitan dengan permasalahan kehidupannya 

daripada orang-orang pada umumnya.  

Hal ini terjadi karena pada umumnya orang lebih senang berpikir 

simpleks daripada orang-orang yang berpendidkan tinggi yang lebih banyak 

menggunakan pola berpikir multipleks. Konsep multipleksitas (dalam 

berpikir) ini diusulkan oleh Krech, Crutchfield, dan Ballachey (dalam Yusup, 

1995) untuk menjelaskan adanya perbedaan dalam cara orang mengalami 

perubahan kognisi yang di antaranya dipengaruhi oleh sistem kognisi yang 

sudah dipunyai oleh orang yang bersangkutan sebelumnya. Semua informasi 

yang menerpa orang yang berpikiran multipleks akan dikelolanya, dikaitkan 
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dengan informasi lain yang sudah dipunyainya untuk kemudian dicari pola 

kaitannya guna menghasilkan pengetahuan baru atau informasi baru.  

Hal ini berarti pendidikan individu juga menjadi karakteristik demografis 

yang patut dipertimbangkan dalam melakukan analisis kebutuhan informasi, 

bersamaan dengan usia, jenis kelamin, pekerjaan, serta tempat tinggal dari 

individu tersebut 

I.5.2  Analisis Kebutuhan Informasi 

Berbicara mengenai kebutuhan informasi, setiap orang membutuhkan 

informasi sebagai bagian dari tuntutan kehidupannya, penunjang kegiatannya, dan 

pemenuhan kebutuhannya. Rasa ingin tahu seseorang timbul karena ia ingin selalu 

berusaha menambah pengetahuannya. Dalam kajian mengenai Perilaku Informasi, 

informasi merupakan kebutuhan bagi setiap manusia untuk menjawab situasi 

ketidakpastian yang dihadapinya. Kebutuhan akan informasi sangat dirasakan 

ketika seseorang, di dalam dirinya, merasakan suatu kondisi kesenjangan (gap) 

mengenai informasi, yang harus dipenuhi dan dipuaskan (Wilson, 2000). 

Konsep Anomalous State of Knowledge (ASK) yang dikemukakan oleh 

Belkin (1978), memberikan batasan tentang kebutuhan informasi yakni ketika 

seseorang menyadari adanya kekurangan dalam tingkat pengetahuannya tentang 

situasi atau topik tertentu dan berkeinginan mengatasi kekurangan tersebut. Tidak 

jauh berbeda dengan definisi yang dikemukakan oleh Krikelas (1983) bahwa 

kebutuhan informasi timbul ketika pengetahuan yang dimiliki seseorang kurang 

dari yang dibutuhkan, sehingga mendorong seseorang untuk mencari informasi 

untuk memenuhi kebutuhan informasinya tersebut. 

Kebutuhan informasi adalah suatu keadaan di mana seseorang merasakan 

dan menyadari adanya kesenjangan antara pengetahuan yang ia miliki pada saat 

itu, di mana seseorang tersebut merasa bahwa informasi yang ia miliki masih 

kurang atau tidak memadai untuk mencapai tujuan tertentu dalam hidupnya. 

Ketika seseorang menyadari bahwa apa yang diketahuinya tidak cukup untuk 

memenuhi kebutuhan informasinya, maka timbul keinginan untuk memenuhi 

kebutuhan informasi tersebut. 
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Terdapat empat jenis kebutuhan terhadap informasi menurut Guha (dalam 

Syaffril, 2004), yakni :  

1.  Current need approach, yaitu pendekatan kepada kebutuhan pengguna 

informasi yang sifatnya mutakhir. Pengguna berinteraksi dengan sistem 

informasi dengan cara yang sangat umum untuk meningkatkan 

pengetahuannya. Jenis pendekatan ini perlu ada interaksi yang sifatnya 

konstan antara pengguna dan sistem informasi. 

2.  Everyday need approach, yaitu pendekatan terhadap kebutuhan pengguna 

yang sifatnya spesifik dan cepat. Informasi yang dibutuhkan pengguna 

merupakan informasi yang rutin dihadapi oleh pengguna. 

3.  Exhaustic need approach, yaitu pendekatan terhadap kebutuhan pengguna 

akan informasi yang mendalam, pengguna informasi mempunyai 

ketergantungan yang tinggi pada informasi yang dibutuhkan dan relevan, 

spesifik, dan lengkap. 

4. Catching-up need approach, yaitu pendekatan terhadap pengguna akan 

informasi yang ringkas, tetapi juga lengkap khususnya mengenai 

perkembangan terakhir suatu subyek yang diperlukan dan hal-hal yang 

sifatnya relevan. 

Fungsi informasi bisa berkembang sesuai dengan bidang garapan yang 

disentuhnya. Namun, setidaknya yang utama adalah sebagai data dan fakta yang 

membuktikan adanya suatu kebenaran, sebagai penjelas hal-hal yang sebelumnya 

meragukan, sebagai prediksi untuk peristiwa-peristiwa yang mungkin akan terjadi 

pada masa yang akan datang. Nyatanya, informasi itu banyak fungsinya. Tidak 

terbatas pada salah satu bidang atau aspek saja, melainkan menyeluruh, hanya 

bobot dan manfaatnya yang berbeda karena disesuaikan dengan kondisi yang 

membutuhkannya. Nicholas (2000) menyatakan bahwa fungsi utama dari suatu 

informasi akan berbeda-beda sesuai dengan peran dan profesi dari suatu individu 

tersebut. Namun pada dasarnya, seseorang membutuhkan suatu infomasi untuk 5 

fungsi yang luas, di mana nantinya dengan mengidentikasi dari kelima fingsi 

tersebut akan diketahui tujuan seseorang dalam mencari suatu informasi. Kelima 

fungsi tersebut yakni : memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan khusus 
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(factfinding); untuk tetap up to date; penelitian dalam suatu bidang (fungsi 

penelitian), seorang peneliti dan akademisi adalah orang yang paling mungkin 

untuk membutuhkan informasi dengan tujuan ini; untuk mendapatkan pemahaman 

latar belakang masalah/topik (fungsi pengarahan); serta untuk memberikan ide-ide 

baru atau sebagai stimulus (fungsi stimulus). 

Ketika seseorang merasa sadar akan kebutuhan informasinya tersebut, 

dalam diri seseorang akan mengembangkan suatu perilaku informasi. Perilaku 

informasi mengacu kepada bagaimana seseorang memenuhi dan memuaskan 

kebutuhan informasinya tersebut, atau dengan kata lain sesorang akan membentuk 

suatu perilaku informasi yang sesuai dengan karakteristik kebutuhan 

informasinya. Setiap individu maupun suatu kelompok akan memiliki kebutuhan 

informasi yang berbeda-beda, dan dengan kebutuhan informasi yang berbeda 

tersebut, tiap individu maupun kelompok akan memiliki perilaku informasi yang 

berbeda pula.  

 Dalam disiplin Ilmu Perpustakaan dan Informasi, kebutuhan akan 

informasi dikenal dengan istilah information needs. Kebutuhan informasi pada 

individu maupun suatu kelompok, dapat diketahui dengan cara melakukan analisis 

kebutuhan informasi (information need assessment). Analisis kebutuhan informasi 

merupakan sesuatu hal yang esensial dalam pengembangan layanan pada lembaga 

informasi, khususnya perpustakaan, mengingat bahawa meningkatnya jumlah 

pengguna informasi yang berhubungan pula dengan semakin heterogennya 

perilaku pengguna informasi (terkait dengan kategori umur, pangkat, jabatan, 

bidang keilmuwan, pekerjaan).  

  Suatu lembaga penyedia informasi, ketika akan melakukan usaha terkait 

manajemen informasi, langkah awal yang harus dilakukan adalah 

mengidentifikasi kebutuhan informasi penggunanya. Proses identifikasi 

kebutuhan informasi merupakan proses manajemen yang bertujuan agar lembaga 

informasi terkait dapat menjalankan perannya dalam melayani segala lapisan 

masyarakat tanpa terkecuali, serta dapat memenuhi konsep fundamental dalam hal 

pemasaran, yakni berfokus pada pelanggan (Grover dkk., 2010). 
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 Nicholas (2000) dalam bukunya yang berjudul “Assessing Information 

Needs: Tools, Technique and Concept for the Internet Age”, mengemukakan 

sebuah konsep pemikiran dalam melakukan analisis kebutuhan informasi yang 

dilakukan, dengan tujuan sebagai patokan kebutuhan informasi masyarakat yang 

nantinya digunakan untuk memantau dan mengevaluasi efektifitas dan kesesuaian 

layanan informasi yang disediakan dengan apa yang dibutuhkan. Terdapat 

beberapa kategori yang digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi, 

yaitu : 

1. Subjek informasi : Subjek informasi berkaitan dengan topik informasi yang 

dibutuhkan dan dengan alasan apa seseorang memilih topik informasi 

tersebut, serta untuk mengetahui preferensi pemilihan sumber informasi dan 

alasannya pula. 

2. Fungsi Informasi : Setiap individu dan setiap komunitas menempatkan 

informasi serta menggunakan informasi dengan cara yang berbeda. Seorang 

jurnalis menggunakan informasi untuk menulis berita, sedangkan 

mahasiswa menggunakan informasi untuk menyusun tugas kuliahnya. 

Fungsi utama informasi akan bervariasi sesuai dengan peran dari individu 

tersebut. 

3.  Bentuk Informasi : Bentuk informasi di sini juga bervariasi sesuai dengan 

peran dari individu tersebut, sama dengan fungsi informasi. Ada yang 

menyukai bentuk cetak, elektronik hingga informasi yang disampaikan 

secara langsung (tatap muka). 

4. Kesadaran akan Informasi : yakni mengacu pada sejauh mana individu 

merasakan bahwa ia membutuhkan informasi serta sejauh mana 

pengetahuan individu untuk memahami bahwa dirinya membutuhkan suatu 

informasi, serta perasaan yang dirasakan dan selanjutnya tindakan yang 

akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. 

5. Sudut Pandang Informasi: Informasi, khususnya di bidang ilmu sosial dan 

gaya hidup, kadang-kadang ditulis dari sudut pandang tertentu. Informasi 

dengan topik yang sama, namun ditulis dengan sudut pandang atau 

perspektif yang berbeda, maka akan memiliki makna yang berbeda pula. 
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6. Kuantitas Informasi : Banyaknya informasi yang dikonsumsi sangat 

bervariasi, tidak hanya antara individu maupun kelompok, tetapi juga sifat 

informasi yang dibutuhkan. Jika seseorang mendapatkan hanya satu 

informasi namun dirasanya informasi tersebut sedah lengkap dan rinci, 

maka satu informasi itu pun dianggap cukup olehnya. 

7. Kualitas Informasi : Penilaian kualitas informasi mungkin dirasa sangat 

subjektif, tetapi bagaimana pun peringkat kualitas menjadi prioritas. 

Otoritas yang dirasakan kepada salah satu sumber informasi bisa membuat 

seseorang manaruh kepercayaan pada sumber tersebut dan menganggap 

bahwa informasi yang diproduksinya adalah informasi berkualitas. 

8. Ke-up-to-date-an informasi : Di tengah-tengah membludaknya informasi 

saat ini, informasi memiliki kehidupan yang relatif singkat. Informasi yang 

dirilis hari ini, mungkin besok lusa sudah dianggap using, tinggal apakah 

seseorang tersebut akan mengikuti perkembangan informasi ataukah 

bertahan dengan informasi lama yang dimilkinya. 

I.5.3 Faktor Penghambat dalam Pemenuhan Kebutuhan Informasi 

 Kesadaran seseorang akan informasi yang dibutuhkannya menjadi suatu 

hambatan apabila orang tersebut dalam dirinya tidak merasa sadar akan informasi 

yang dibutuhkannya. Terlepas dari faktor kesadaran tersebut, kurangnya waktu 

yang tersedia, kurangnya pemahaman dalam mengakses informasi, banyaknya 

biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan informasi tertentu, serta 

membludaknya informasi yang ada saat ini, juga menjadi penghambat yang 

ditemui oleh pengguna informasi ketika akan melakukan proses pemenuhan 

kebutuhan informasinya. 

 Nicholas (2000) dalam bukunya, mengemukakan beberapa hambatan yang 

dapat mempengaruhi individu dalam melakukan pemenuhan kebutuhan 

informasinya, yaitu :  

1. Waktu : Terbatasnya  waktu  dapat  menjadi  hambatan  dalam  penemuan 

informasi,  aktivitas  yang  padat memungkinkan  berkurangnya waktu 

untuk menemukan informasi yang dibutuhkan. 
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2. Jarak Akses Informasi : Jika tidak ada sumber informasi atau sistem yang 

tersedia ketika ia membutuhkan informasi, maka sangat tidak mungkin 

bahwa seseorang akan dapat memenuhi kebutuhan informasi mereka. Ada 

dua hal yang perlu dipertimbangkan, yakni apakah sebenarnya sumber 

informasi tersebut tersedia, dan jika iya, apakah jarak antara sumber 

informasi tersebut menjadi pertimbangan bagi seseorang dalam memilih 

sumber tersebut sebagai pilihan pertamanya. 

3. Keahlian dalam mengakses Informasi : Di era teknologi informasi saat ini, 

sumber informasi berteknologi maju akan menjadi masalah. Dibutuhkan 

keterampilan pengguna untuk mengakses informasi menggunakan 

teknologi, namun ada saja para pengguna yang gagap teknologi, yang tidak 

memiliki kemampuan untuk mengakses teknologi.  

4. Biaya Akses Informasi : Dalam budaya saat ini, internet memberikan prinsip 

bahwa informasi dapat diperoleh dengan menggunakan uang. Sumber 

informasi yang bukan berasal dari pemerintah pun sekarang menarik biaya 

untuk memberikan informasi. 

5. Information Overload : Dalam lingkungan teknologi tinggi saat ini tingkat 

pemboman informasi dapat benar-benar fenomenal, sehingga seseorang 

akan menghabiskan lebih banyak waktu mengejar daripada menyerapnya: 

orang menghabiskan 80 persen waktu mereka mencari informasi, 10 persen 

menempatkan itu dalam konsep dan hanya 5 persen dari informasi tersebut 

digunakan untuk mengambil keputusan. 

 Wilson (2000) juga mengemukakan hambatan-hambatan yang ditemui oleh 

suatu individu dalam melakukan penemuan informasi, yakni : 

1.      Hambatan Internal 

 a.       Hambatan kognitif dan psikologis 

  1. Disonansi kognitif : Disonansi kognitif adalah gangguan  yang 

terkait motivasi individu dalam berperilaku. Konsep ini 

mengemukakan bahwa adanya kognisi yang  sedang berkonflik  

membuat  individu  merasa  tidak  nyaman, akibatnya mereka akan 
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berupaya memecahkan konflik tersebut dengan satu atau beberapa 

jalan penyelesaian. 

  2. Tekanan selektif : Individu  cenderung  terbuka  dengan  gagasan  

yang  sejalan  dengan minat,  kebutuhan,  dan  sikap  mereka.  Secara  

sadar  atau  tidak  sadar manusia  sering  menghindari  pesan  yang  

berlawanan  dengan pandangan dan prinsip mereka. 

  3. Karakteristik emosional : Hambatan  ini  berkaitan  dengan  kondisi  

emosional  dan  mental seseorang ketika menemukan informasi. 

 b.      Hambatan demografis 

  1.  Tingkat pendidikan dan basis pengetahuan : Hambatan  dalam  hal  

bahasa  ditemui  dalam  beberapa  penelitian perilaku  penemuan  

informasi.  Semakin  rendahnya  pendidikan  maka semakin rendah 

juga tingkat penguasaan pencarian informasi mereka. 

  2.  Variable demografi : Perilaku  penemuan  informasi  dipengaruhi  

oleh  atribut  social kelompok  (karakteristik  dan  status  social  

ekonominya).  Atribut  ini berpengaruh  pada  metode-metode  yang  

diunakan  dalam  menemukan informasi. 

  3.  Jenis kelamin : Jenis  kelamin  biasanya  mempengaruhi  hambatan  

dalam  perilaku pencarian  informasi.  Antara  lelaki  dan  perempuan  

akan memiliki  cara pencarian informasi yang berbeda. 

 c.  Hambatan interpersonal : Penelitian  yang  menyebutkan  bahwa  

mahasiswa beralasan  bahwa pustakawan  tidak  mampu  memuaskan  

kebutuhan  mereka,  karena mereka  kurang  memahami  keinginan  

pengguna.  Adanya  kesenjangan pengetahuan  antara  komunikan  dan  

komunikator  dapat  menjadi  salah satu alasan terjadinya gangguan 

dalam komunikasi interpersonal. 

 d.   Hambatan fisiologis : Hambatan  ini  dapat  berupa  cacat  fisik  dan  

mental,  baik  karena bawaan lahir atau karena faktor lain. 
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2.      Hambatan Eksternal 

 a.   Keterbatasan waktu : Diperlukan kesesuaian antara waktu yang miliki 

untuk mencari dan mencerna informasi, dengan batas waktu di mana 

informasi telah dikumpulkan dan digunakan.  

b.   Hambatan geografis : Jauhnya  sumber  informasi  dari  lokasi  juga    

menjadi  penghambat dalam kegiatan pencarian informasi seseorang. 

 c.  Hambatan yang berkaitan dengan karakteristik sumber informasi : 

Teknologi baru, seperti internet, bagi sebagian orang juga dianggap 

masih menyimpan  kekurangan,  antara  lain:  menyajikan  informasi 

yang terlalu banyak, namun dinilai kurang relevan. Tidak menutup 

kemungkinan  mereka  yang  sering  menggunakan  internet  pun  

mengalami kendala serupa. 

I.6 VARIABEL PENELITIAN 

I.6.1 Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah pengertian konsep-konsep penelitian yang 

digunakan oleh peneliti. Konsep –konsep yang didefinisikan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Karakteristik Lansia 

 Karakteristik lansia didefiniskan sebagai atribut sosial yang dimiliki oleh 

lansia, berkaitan dengan kondisi demografis lansia tersebut, yang perlu 

diperhatikan ketika akan melakukan analisis kebutuhan informasi, yakni : 

a. Jenis Kelamin Lansia 

b. Usia Lansia : Pembagian usia lansia sendiri yakni berdasarkan WHO, 

yang mana membagi usia lansia ke dalam tiga kategori yakni : Lanjut 

usia (elderly), antara 60 sampai 74 tahun; Lanjut usia tua (old), antara 

75 sampai 90 tahun, dan Usia sangat tua (very old), diatas 90 tahun. 

c. Pendidikan Terakhir yang Dimiliki oleh Lansia : Pembagian jenis 

tamatan pendidikan berdasarkan lima jenjang, yakni : Tidak bersekolah, 
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Tamatan SD sederajat, Tamatan SMP sederajat, Tamatan SMA 

sederajat dan Tamatan PT/Akademi. 

d. Pekerjaan yang Dijalani oleh Lansia : Pembagian jenis pekerjaan 

berdasarkan lima kategori yakni : Ibu Rumah Tangga, 

Wiraswasta/Pedagang, Karyawan Swasta serta Sektor Informasi 

2.   Analisis Kebutuhan Informasi 

Analisis kebutuhan informasi adalah gambaran kondisi kecenderungan 

akan pemilihan informasi pada lansia dalam memenuhi kebutuhan 

informasinya, yang mana dapat dilihat dari beberapa kategori berikut ini: 

a. Subjek informasi, dapat didefinisikan sebagai pilihan akan topik, 

preferensi sumber informasi yang diminati oleh lansia. 

b. Fungsi informasi (setelah didapatkan), dapat didefinisikan sebagai 

gambaran penempatan informasi serta penggunaan informasi setelah 

didapatkan oleh lansia. 

c. Bentuk informasi, dapat didefinisikan sebagai pilihan akan bentuk 

informasi yang diminati oleh lansia, yakni apakah cetak, elektronik 

maupun informasi yang didapatkan melalui tatap muka. 

d. Kesadaran akan Informasi, dapat didefinisikan gambaran pada sejauh 

mana lansia merasakan bahwa dirinya sadar membutuhkan informasi 

serta respon yang diberikan dan tindakan yang dilakukan ketika sadar 

akan kebutuhan informasi. 

e. Sudut pandang Informasi, dapat didefinisikan sebagai pilihan akan 

informasi menggunakan sudut pandang mana yang dibutuhkan oleh 

lansia. 

f. Kuantitas Informasi, dapat didefinisikan sebagai seberapa besar jumlah 

informasi yang dikonsumsi oleh lansia untuk dapat memuaskan 

kebutuhan informasinya. 

g. Kualitas Informasi, dapat didefinisikan dengan bilamana suatu 

informasi dinilai berkualitas oleh lansia, serta preferensi lansia akan 

informasi yang berkualitas. 
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h. Ke-up-to-date-an informasi, dapat didefinisikan sebagai gambaran 

pemilihan informasi berdasarkan jangka waktu terciptanya informasi 

tersebut yang dibutuhkan oleh lansia. 

3. Hambatan dalam Pemenuhan Kebutuhan Informasi 

Hambatan adalah tantangan yang ditemui oleh pengguna informasi dalam 

melakukan pemenuhan kebutuhan informasi, karena dengan adanya 

hambatan tersebut pengguna tidak dapat melakukan pemenuhan kebutuhan 

informasinya atau tetap dapat melakukan pemenuhan kebutuhan 

informasinya namun harus menggunakan cara yang berbeda. Hambatan 

tersebut antara lain, yaitu : 

a. Waktu : dapat didefinisikan sebagai kesesuaian antara waktu yang 

dimiliki untuk mencari informasi, dengan waktu luang yang tersedia. 

b. Jarak Akses Informasi : dapat didefinisikan sebagai kemampuan lansia 

dalam melakukan pemenuhan kebutuhan informasi yang berkaitan 

dengan akses berdasarkan jarak antara lansia dengan sumber informasi 

tersebut.  

c. Keahlian dalam mengakses Informasi : dapat didefinisikan sebagai 

kemampuan lansia dalam menelusur informasi menggunakan teknologi 

di perpustakaan dan internet. 

d. Biaya Akses Informasi : dapat didefinisikan sebagai kesesuaian antara 

biaya yang harus dikeluarkan untuk akses informasi dengan biaya yang 

dimiliki. 

e. Kelebihan informasi (Overload Information) : dapat didefinisikan 

sebagai perasaan yang dirasakan lansia ketika menghadapi informasi 

yang membludak, serta respon lansia terhadap informasi yang 

membludak tersebut. 
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I.6.2 Definisi Operasional 

1.   Karakteristik Lansia 

Karakteristik lansia sebagai pengguna informasi, dapat dilihat melalui 

beberapa kategori, yakni sebagai berikut : 

 Jenis kelamin lansia 

 Lokasi dimana lansia tinggal 

 Usia lansia 

 Pendidikan terakhir lansia 

 Pekerjaan yang dilakukan oleh lansia 
 

2.   Kebutuhan Informasi 

   Untuk melakukan analisis kebutuhan informasi, dapat dilihat dari beberapa 

kategori yang disusun ke dalam indikator-indikator, yakni sebagai berikut : 

a. Subjek informasi : 

 Topik informasi yang dibutuhkan 

 Alasan membutuhkan informasi dengan topik tersebut 

 Preferensi media cetak dan media elektronik yang disukai 

 Sumber informasi yang digunakan untuk mendapatkan topik 

informasi yang dibutuhkan  

 Alasan memilih sumber informasi tersebut 

b. Fungsi informasi : 

 Tujuan mendapatkan informasi 

 Pemanfaatan informasi setelah didapatkan 

c. Bentuk informasi : 

 Bentuk informasi yang lebih disukai  

 Alasan menyukai bentuk informasi tersebut 

d. Kesadaran akan Informasi : 

 Kesadaran lansia ketika membutuhkan informasi 

 Respon yang diberikan lansia ketika menyadari akan kebutuhan 

informasi 
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 Tindakan yang dilakukan lansia ketika menyadari akan kebutuhan 

informasi 

e. Sudut pandang : 

 Kecenderungan pemilihan informasi melalui sudut pandang 

f. Kuantitas : 

 Jumlah informasi yang dapat memuaskan kebutuhan informasi 

lansia 

g. Kualitas : 

 Pemahaman mengenai informasi yang berkualitas 

 Pemilihan informasi yang berkualitas menurut lansia 

h. Ke-up-to-date-an informasi  : 

 Pemilihan informasi berdasarkan waktu terbit informasi oleh lansia 

 Alasan pemilihan informasi masa lampau/terkini 
 

3. Hambatan dalam Pemenuhan Kebutuhan Informasi 

Hambatan dalam pemenuhan kebutuhan informasi, dapat dilihat dalam 

beberapa kategori yang disusunkan ke dalam indikator-indikator yakni 

sebagai berikut : 

a. Waktu : 

 Waktu luang yang tersedia 

 Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan 

informasi dalam sehari-hari 

b. Jarak Akses Informasi : 

 Pengetahuan akan lokasi perpustakaan 

 Kesedian dalam mengakses informasi jarak jauh 

c. Keahlian dalam mengakses Informasi 

 Kemampuan dalam mengakses informasi menggunakan bermacam-

macam teknologi 

 Kemampuan dalam mengakses informasi di perpustakaan 
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d. Biaya Akses Informasi: 

 Kesesuaian antara biaya yang harus dikeluarkan dengan biaya yang 

dimiliki 

 Kesediaan dalam mengakses informasi berbayar 

e. Kelebihan informasi (Overload Information) : 

 Perasaan yang dirasakan ketika menghadapi informasi yang 

membludak 

 Respon dan tindakan lansia terhadap informasi yang membludak 

I.7 METODE DAN PROSEDUR PENELITIAN 
 

I.7.1 Penentuan Metode Penelitian 
 

Pada Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan tipe 

deskriptif. Menurut Bungin (2001), tipe deskriptif dalam penelitian kuantitatif 

bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi 

atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi obyek penelitian 

itu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survey. Penelitian survey 

merupakan salah satu metode penelitian sosial yang sangat luas penggunaannya 

dan memberikan kemungkinan untuk pembuatan generalisasi dari populasi 

penelitian yang relatif besar untuk mengungkapkan gejala sosial (Suyanto dan 

Sutinah: 2011). 

Pada penelitian ini, memberikan gambaran dengan menggunakan data 

hasil survey dan didukung dengan wawancara kualitatif dengan lansia yang 

bersangkutan pada saat melakukan wawancara untuk mendukung data yang telah 

didapatkan. Penelitian ini memfokuskan pada Analisis Kebutuhan Informasi di 

kalangan lanjut usia Kota Surabaya, yang dideskripsikan dalam tiga point, yakni 

bagaimana karakteristik lansia di Kota Surabaya, bagaimana kebutuhan informasi 

yang dimiliki oleh lansia, serta hambatan seperti apa yang ditemui oleh lansia 

ketika melakukan pemenuhan kebutuhan informasinya. 
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I.7.2 Penentuan Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Surabaya, dengan alasan 

sebagai berikut : 

1. Dalam lingkup Propinsi Jawa Timur, Surabaya merupakan kota terbesar 

dengan jumlah penduduk lansia yang berusia 60 tahun ke atas setelah 

Malang pada urutan pertama dan Jember pada urutan kedua. Jumlah 

lansia di Kota Surabaya sekitar 300 ribu orang, atau 10% dari total 

jumlah penduduk Surabaya pada tahun 2013. 

2. Surabaya terdaftar sebagai kandidat “Kota Ramah Lanjut Usia (lansia)” 

sejak tahun 2013 di WHO atau Badan Kesehatan Dunia, yang mana 

untuk mendapat predikat tersebut dapat dinilai melalui menilai 

komponen yang salah satunya yakni “ramah” dalam bidang informasi 

dan komunikasi. 

Diharapkan dengan alasan tersebut, penelitian ini dapat memberikan 

gambaran mengenai bagaimana kebutuhan informasi yang dimiliki oleh lansia di 

Kota Surabaya, dan hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi masukkan bagi 

pemerintah Kota Surabaya untuk menyediakan layanan-layanan serta program-

program berkaitan dengan bidang informasi, agar Kota Surabaya dapat 

mempertahankan predikatnya sebagai “Kota Ramah Lansia”. 
 

I.7.3 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

 Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari unit yang ciri-cirinya akan di 

duga, sedangkan sampel merupakan bagian dari sampel yang digunakan untuk 

memperkirakan karakteristik populasinya (Singarimbun dan Sofian, 1995).  

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti, sedangkan sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. (Sugiyono: 2010) 

 Populasi dalam penelitian ini adalah orang yang berasal dari kelompok 

lanjut usia yang masih aktif dalam berkegiatan di Kota Surabaya. Salah satu 

indikator untuk mengetahui lansia tersebut aktif berkegiatan, yakni, lansia tersebut 

tergabung dalam organisasi kelurahan seperti Karang Werda, dengan alasan 
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bahwa kegiatan-kegiatan serta pertemuan-pertemuan berkala yang dilakukan oleh 

anggota Karang Werdha, membuat lansia tersebut dapat dikatakan aktif dalam 

berkegiatan. Alasan peneliti memilih lansia aktif sebagai populasi penelitian ini, 

yakni para lanjut usia tersebut masih aktif pula dalam mencari informasi yang 

nantinya akan digunakannya baik dalam kegiatan berorganisasi maupun kegiatan 

sehari-hari. Peneliti berpendapat bahwa para lanjut usia yang pasif tidak termasuk 

dalam populasi penelitian karena tidak bisa memberikan dukungan data terkait 

tujuan penelitian ini. 

 Besarnya  populasi dalam penelitian ini, maka peneliti menentukan sampel 

penelitian, dikarenakan penelitian yang menggunakan metode survey tidak selalu 

meneliti semua individu dalam populasi. Sebagian dari responden yang diteliti 

telah  mampu  menggambarkan sifat populasi yang bersangkutan (Singarimbun: 

1989). 

 Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

teknik Multistage Random Sampling, yakni teknik pemilihan sample yang 

dilakukan secara bertingkat dan biasanya berdasarkan pembagian wilayah kerja 

suatu  pemerintahan. Adapun langkah-langkah dalam pemilihan lokasi penelitian 

dengan  menggunakan Multistage Random Sampling adalah sebagai berikut : 

1. Mendata semua wilayah di Surabaya, yakni Surabaya Pusat, Surabaya 

Barat, Surabaya Timur, Surabaya Utara dan Surabaya Selatan, lalu 

selanjutnya memilih secara acak (random) beberapa dari semua wilayah 

Surabaya tersebut. 

2. Memilih secara acak (random) satu kecamatan dari beberapa kecamatan 

yang ada di wilayah Surabaya yang telah terpilih. 

3. Memilih secara acak (random) beberapa kelurahan dari kecamatan yang 

ada di wilayah Surabaya yang telah terpilih tersebut. 

4. Dari beberapa kelurahan yang terpilih, berdasarkan kriteria responden 

yang telah peneliti tulis sebelumnya, akan dipilih lansia yang tergabung 

dalam organisasi Karang Werda dalam kelurahan tersebut sebagai 

responden dalam penelitian ini. 
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 Sedangkan menurut Seymor Sudman (dalam Aaker, 1995), “The sample 

should be large enough so that when it is devided into groups, each group will 

have a minimum sample size of 100 or more”. Dengan demikian, peneliti 

mengambil sampel inti penelitian sebanyak 100 responden lansia yang tergabung 

dalam organisasi Karang Werda di Kota Surabaya. 
 

I.7.4  Metode Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data pada sebuah penelitian menjadi elemen penting untuk  

mendapatkan data temuan yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data yang  

digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Pengumpulan data primer 

 Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh orang yang 

melakukan penelitian. Pengumpulan data primer ini dilakukan melalui 

wawancara terstruktur kepada responden, yang dalam penelitian ini yaitu 

para lanjut usia di Kota Surabaya, dengan berpedoman pada kuisioner. 

Selain melalui kuisioner, pengumpulan data dalam penelitian ini juga 

dilakukan dengan cara probing yang digunakan untuk mendapatkan data 

yang lebih mendalam serta kecenderungan yang (dianggap) unik yang 

dinyatakan oleh para lansia tersebut. 

2. Pengumpulan data sekunder 

 Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh orang yang 

melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada yang sudah 

diolah pihak tertentu, yakni dari institusi yang terkait. Dalam penelitian 

ini, data sekunder yang digunakan yaitu data warga yang berusia lanjut di 

kelurahan-kelurahan setempat. 

3. Studi kepustakaan 

 Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mempelajari dokumen atau 

literatur terkait dengan penelitian ini dapat berupa teori dan konsep dari 

para ahli, hasil penelitian terdahulu yang dapat diperoleh dari buku, 

jurnal, artikel, laporan penelitian dan sejenisnya  yang dapat membantu 

peneliti dalam menyusun keseluruhan penelitian serta memberikan 

landasan pada pembahasan penelitian. 
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4. Pengamatan atau Observasi 

 Pengumpulan data melalui observasi dalam penelitian ini dilakukan 

dengan cara peneliti melihat langsung kelapangan terhadap responden 

yang ingin diteliti, yang mana dalam penelitian ini adalah para lansia 

Kota Surabaya. Peneliti menggunakan observasi atau pengamatan non 

partisipan (non participant observation), di mana peneliti tidak ikut serta 

di dalamnya melainkan peneliti hanya mengatamati melalui panca indra 

untuk mendapatkan informasi keadaan lansia, yang nantinya dapat 

melengkapi data penelitian. 

I.7.5 Teknik Pengolahan Data 

Data yang terkumpul selanjutnya adalah mengolah data yang tekumpul 

menjadi data yang siap untuk dianalisis. Pengolahan data dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Pemeriksaan data (editing) 

Editing merupakan langkah yang dilakukan untuk memperbaiki data yang 

telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini kegiatan editing dimaksudkan untuk 

meneliti data yang kurang lengkap maka perlu memberikan kuesioner susulan 

kepada responden. Hal ini dimaksudkan agar data benar-benar lengkap 

pengisiannya. 

2. Proses pembuatan kode (coding) 

Data yang telah masuk, selanjutnya diberi nilai tertentu dan diklasifikasikan 

menurut kriteria-kriteria tertentu. Coding merupakan pemberian dan 

pembuatan kode-kode pada tiap data yang termasuk dalam kategori yang 

sama. Kode dapat berupa angka/huruf yang dapat mewakilkan informasi 

Kode tersebut nantinya dapat diproses dengan menggunakan Microsoft Excel.  

3. Tabulasi data 

Proses pengolahan selanjutnya adalah data dimasukkan dalam tabel-tabel 

tertentu dan mengatur angka-angka untuk dilakukan perhitungan. Untuk 

memudahkan pengolahan Pengolahan data, peneliti juga menggunakan 
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bantuan program SPSS  yang bersifat analisa desktiptif , berupa pemberian 

deskripsi atau analisa dari hasil output perhitungan berupa frekuensi. 
 

I.7.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan 

dan  menjelaskan temuan-temuan  penilitian di lapangan dan mengalisanya 

dengan menggunakan kerangka konseptual yang telah ditentukan. Proses analisa 

dilakukan terhadap data-data yang telah diolah dan disajikan dalam bentuk tabel 

frekuensi. Di mana hasil data tersebut dibandingkan dengan kerangka konseptual 

yang telah ditentukan. 

Dalam  penelitian  ini, analisa pertama yaitu melihat karakteristik yang 

dimiliki oleh lansia, yakni menggunakan kerangka konseptual dari Nicholas 

(2000), yang menyebutkan bahwa kebutuhan informasi dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, salah satunya yaitu faktor yang berhubungan dengan karakteristik 

pengguna informasi tersebut, yaitu usia, jenis kelamin, pekerjaan, tempat tinggal 

serta pendidikan terakhir. Hasil dari analisa tersebut, nantinya akan terlihat 

bagaimana kecenderungan karakteristik lansia sebagai pengguna yang ada di Kota 

Surabaya. 

Analisa berikutnya, yaitu menggambarkan mengenai karakteristik 

kebutuhan informasi yang dimiliki oleh lansia di Kota Surabaya. Proses analisa 

dilakukan dengan mendeskripsikan data yang diperoleh, di mana analisis 

kebutuhan informasi ini dapat dilihat dari delapan karakteristik, yakni: subjek 

informasi, fungsi informasi, bentuk informasi, kesadaran akan informasi, sudut 

pandang informasi, kuantitas informasi, kualitas informasi serta ke-up-to-date-an 

informasi. Hasil dari analisa tersebut, nantinya akan terlihat kebutuhan informasi 

seperti apa yang dibutuhkan oleh para lansia. 

Analisa yang ketiga, yaitu mengidentifikasi hambatan yang ditemui oleh 

para lansia dalam menemukan informasi. Hambatan yang dimaksud disini yaitu : 

waktu, jarak akses informasi, keahlian dalam mengakses informasi, biaya akses 

informasi serta information overload. Hasil dari analisa tersebut, nantinya akan 

terlihat hambatan seperti apa yang ditemui oleh para lansia ketika akan melakukan 

pemenuhan kebutuhan informasi. 
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Analisa yang keempat, yaitu mengidetifikasi hubungan antara karakteristik 

lansia dengan kebutuhan informasi yang dimiliki oleh lansia tersebut, yakni 

dengan melakukan tabulasi data mengenai usia lansia dengan tindakan yang 

dilakukan oleh lansia ketika sadar bahwa membutuhkan informasi, usia lansia 

dengan frekuensi mengakses informasi dalam satu minggu, jenis kelamin lansia 

dengan frekuensi mengakses informasi dalam satu minggu, serta pendidikan 

terakhir lansia dengan jumlah sumber informasi yang digunakan oleh lansia. Hasil 

dari analisa tersebut, nantinya akan terlihat hubungan pengaruh antara 

karakteristik responden lansia dengan kebutuhan informasi yang dimiliki oleh 

responden lansia dalam penelitian ini. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

 

II.1 Lansia di Kota Surabaya 

Membahas mengenai lansia, dengan mengacu kepada Undang-Undang 

No. 13 Tahun 1998  tentang kesejahteraan lansia, seseorang dikatakan sebagai 

lanjut usia (lansia) apabila telah mencapai usia diatas 60 tahun. Berdasarkan hasil 

sensus penduduk tahun 2010 yang dilansir oleh detiknews.com, menunjukkan 

bahwa Indonesia berada pada posisi keempat negara dengan jumlah penduduk 

lansia terbanyak di dunia. Data BPS 2012 menunjukkan bahwa populasi lansia di 

Indonesia sebesar 7,56% dari total penduduk Indonesia. Dan diperkirakan bahwa 

pada tahun 2020 nanti, penduduk lansia akan menjadi  28,8 juta orang  (11,34% 

dari total penduduk Indonesia). 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik 2014 

Gambar 2.1 Presentase Lansia di Indonesia berdasarkan tahun 

Pertumbuhan lansia di Indonesia lebih cepat dibandingkan negara-negara 

lain. Diperkirakan Indonesia akan mengalami ‘aged population boom’ pada dua 

dekade permulaan abad 21 ini. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah dan 

proporsi penduduk lansia secara signifikan. Menurut Data BPS, pada tahun 1970 

populasi penduduk lansia 5,3 juta jiwa (4,48% dari total penduduk), pada tahun 
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1990 meningkat menjadi 12,7 juta jiwa (6,29 %), tahun 2010 menjadi 23 juta 

(10%). Diperkirakan pada tahun 2020, jumlah lansia akan meningkat menjadi 

28,8 juta orang (11,34%). Pada tahun 2012, Indonesia termasuk negara Asia 

ketiga dengan jumlah absolut populasi di atas 60 tahun terbesar, setelah China 

(200 juta), India (100 juta) dan menyusul Indonesia (25 juta). Bahkan 

diperkirakan, pada tahun 2050 jumlah lanjut usia Indonesia mencapai 100 juta. 

Terkait Usia Harapan Hidup (UHH) di Indonesia, pada tahun 2000, usia harapan 

hidup di Indonesia adalah 64,5 tahun (dengan persentase populasi lansia 7,18%). 

Pada tahun 2010, usia harapan hidup meningkat menjadi 69,43 tahun 

(dengan persentase populasi lansia 7,56%) dan pada tahun 2011 mengkat menjadi 

69,65 tahun (dengan persentase populasi lansia 7,58%). Perserikatan Bangsa-

bangsa tahun 2011 melaporkan, bahwa pada tahun 2000-2005, usia harapan hidup 

adalah 66,4 tahun (dengan persentase populasi lansia 7,74%) dan pada tahun 

2045-2050, usia harapan hidup diperkirakan menjadi 77,6 tahun (dengan 

persentase populasi lansia tahun 2045 sebesar 28,68%). 

Indonesia termasuk negara berstruktur tua. Hal ini dapat dilihat dari 

persentase penduduk berusia di atas 60 tahun (yaitu usia dimana seseorang sudah 

atau menjelang pensiun dan cenderung tidak menjadi produktif lagi) yang 

mencapai di atas 7% dari keseluruhan penduduk. Beberapa kota besar seperti 

DIY, Jawa Tengah, dan Jawa Timur mempunyai persentase jumlah lansia 

tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2015, jumlah lansia di tiga kota tersebut secara 

berturut-turut 13,4%, 11,8%, dan 11,5%. Ketiga kota ini, bahkan memiliki 

proporsi kategori penduduk umur lebih dari 75 tahun di atas kelompok umur 

sebelumnya. Khusus untuk DIY, pada tahun 2014 jumlah lansia di DIY mencapai 

15% secara nasional dengan usia harapan hidup sebesar 75,5 tahun. 
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Sumber: Badan Pusat Statistik 

Gambar 2.2 Presentase Lansia berdasarkan Provinsi 

Dalam lingkup Propinsi Jawa Timur, Surabaya merupakan kota terbesar 

dengan jumlah penduduk lansia yang berusia 60 tahun ke atas setelah Malang 

pada urutan pertama dan Jember pada urutan kedua. Jumlah lansia di Kota 

Surabaya sekitar 300 ribu orang, atau 10% dari total jumlah penduduk Surabaya 

pada tahun 2013. 

II.2 Kota Surabaya sebagai Kota Ramah Lanjut Usia 

Tidak banyak diketahui oleh masyarakat, namun sejak tahun 2013 sendiri, 

Surabaya juga terdaftar sebagai kandidat “Kota Ramah Lanjut Usia (lansia)” di 

WHO atau Badan Kesehatan Dunia. Terdapat delapan komponen yang perlu 

diperhatikan sebagai syarat menjadi Kota Ramah Lansia, salah satunya yakni 

“ramah” dalam bidang informasi dan komunikasi. Dalam berita yang dilansir oleh 

webiste Radio Republik Indonesia, menuliskan bahwa Prof. Tri Budi Wahyuni 

Rahardjo, Direktur Pusat Studi Kelanjut Usiaan Universitas Indonesia 

menjelaskan mengenai komponen informasi dan komunikasi, yakni, bagaimana 

diselenggarakannya suatu forum atau sarana, agar lansia mendapatkan informasi 

tentang kebutuhannya. 

Pedoman Kota Ramah Lanjut Usia (Age Fieldly Cities Guideline) sendiri, 

telah dikeluarkan oleh WHO pada tahun 2002, guna merespon dua fenomena 
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demografi, yaitu fenomena penuaan penduduk (age-ing) yang mengakibatkan 

jumlah penduduk lanjut usia meningkat pesat dan fenomena urbanisasi yang 

tinggi, yang menggelobal. Isu age-ing ini telah menjadi isu sosial, ekonomi, dan 

politik yang penting di negara berkembang seperti di Indonesia, mengingat 

dampak penuaan penduduk tidak terbatas pada sektor kesehatan dan ekonomi saja 

melainkan penuaan penduduk juga harus diperhitungkan dalam melakukan analisa 

kemiskinan, perencanaan kota, lapangan kerja, dan kesejahteraan. Check list 

pedoman WHO terkait Kota Ramah Lansia ini mencakup 8 dimensi yaitu: 

(1) Gedung dan Ruang Terbuka (building and outdoor space) 

(2) Transportasi (transportation)  

(3) Perumahan (housing) 

(4) Partisipasi Sosial (social participation) 

(5) Penghormatan dan Keterlibatan Sosial (respect and social inclusion) 

(6) Partisipasi Sipil dan Pekerjaan (civil participation and employment) 

(7) Komunikasi dan Informasi (communication and information) 

(8)Dukungan Masyarakat dan Kesehatan (community support and health 

services). 

Check list delapan dimensi Kota Ramah Lansia yang dibuat WHO ini 

sangat komprehensif memperhatikan semua aspek lingkungan yang mensupport 

kehidupan seseorang, sehingga jika suatu tempat telah memenuhi indikator-

indikator tersebut, bukan hanya menjadikan satu tempat ramah untuk lanjut usia, 

tetapi menjadi ramah untuk semua kelompok umur dan kelompok rentan lainnya 

termasuk anak-anak, kaum difabel dan juga perempuan. Yang mana nantinya, 

dengan adanya kota yang ramah lansia akan mempermudah penduduk lansia 

dalam beraktivitas atau menerima informasi yang dibutuhkan bagi para lansia 

tersebut. Kota ramah lansia juga akan sangat membantu para lansia dalam 

kenyamanan saat bepergian dan tidak kesulitan dalam mengakses sarana prasarana 

publik seperti fasilitas kesehatan. Idealnya, karena penduduk lansia adalah yang 

berumur mulai 60 tahun keatas yang sudah mengalami kurangnya kekuatan dan 

kesehatan, mereka juga perlu mendapatkan kemudahan dalam penggunaan 

fasilitas umum, keringanan biaya, kemudahan dalam melakukan perjalanan, dan 
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penyediaan fasilitas rekreasi dan refleksi berupa ruang terbuka berbentuk taman 

khusus. 

Dalam konteks lansia, kota yang baik dan ramah lansia adalah kota yang 

mengakomodir kebutuhan lansia dengan segala keterbatasan yang melekat 

padanya. Untuk mewujudkan kota yang ideal bagi kaum lansia, dapat dimulai 

dengan memahami karakter dari lansia itu sendiri sehingga perencanaan sebuah 

area khusus untuk mereka dapat sesuai dan memenuhi fasilitas yang dibutuhkan. 

Hal yang cukup penting diperhatikan adalah bagaimana sebuah kota dapat 

menyediakan lebih banyak ruang terbuka seperti taman lingkungan yang asri, 

bersih, aman, dan nyaman. Kesesuaian antara kebutuhan dan karakter penghuni 

kota ini akan mempengaruhi kenyamanan dan kepuasan lansia yang tinggal di 

dalamnya. Untuk area pemukiman, penting diperhatikan bahwa letak lokasinya 

harus berada di area yang rendah tingkat polusinya, baik polusi air, suara, maupun 

udara. Selain itu, lokasi tersebut haruslah mempunyai kemudahan akses serta arah 

pandang yang lebih lebar untuk melihat lebih baik. Kemudahan akses ini termasuk 

menyediakan area pedestrian yang aman dan nyaman dengan penerangan di 

malam hari yang baik, penyediaan transportasi umum seperti bis dan mikrolet, 

hingga kereta api. Arah pandang yang luas dan mempunyai petunjuk arah yang 

jelas bertujuan untuk mengetahui orientasi arah dan hambatan hingga untuk saling 

mengawasi untuk cepat memberikan pertolongan dalam keadaan darurat. Ada 

berbagai macam fasilitas penting untuk mendukung aktifitas kaum lansia, yaitu 

pusat perawatan dan terapi orang jompo, klinik atau rumah sakit, pasar atau area 

perbelanjaan, pusat berolah raga, tempat beribadah umum, hingga sarana lainnya 

seperti perpustakaan hingga taman lingkungan. Semua fasilitas yang ada akan di 

disain sesuai dengan karakteristik dan standar untuk golongan umur lansia, seperti 

merencanakan loket dan ruang pemeriksaan khusus di rumah sakit dan 

puskesmas, loket khusus di bank, fasilitas angkutan umum dan penyeberangan 

jalan khusus lansia, area singgah (drop-in) untuk memberikan area duduk dan 

beristirahat dalam jarak tertentu, membuat taman lansia sebagai arena untuk 

berekreasi dan bersosialisasi, seperti halnya di Inggris yang memiliki taman seluas 
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5.000 meter persegi yang dimanfaatkan oleh para lansia untuk bercengkerama dari 

pagi hingga sore pada setiap hari Rabu dan Jum’at. 

Selama ini, banyak sekali kesalahan yang telah dilakukan dalam merawat 

kaum lansia, yaitu dengan menganggap lansia sebagai kelompok lemah sehingga 

hidupnya selalu diintervensi/dikontrol oleh kelompok usia lain, ditempatkannya 

lansia pada area yang cenderung tertutup (misalnya menempatkan mereka di panti 

sehingga tercerabut/terasing dari keluarganya atau di ruangan khusus sehingga 

terpisah dengan anggota keluarga lain) dan melarang (membatasi) mereka untuk 

berinteraksi dengan dunia luar sehingga mengalami disfungsi sosial. Kondisi atau 

perlakuan ini sering membuat kaum lansia merasa terkungkung, kesepian, tidak 

bisa mengaktualisasikan diri, stress sehingga mudah mengalami gangguan secara 

fisik maupun psikis. Dalam banyak kasus hal ini mengakibatkan kaum lansia 

putus asa, merasa tidak berguna, bahkan ada yang berupaya mengakhiri 

kehidupannya. Meskipun secara fisik lansia mengalami penurunan,sesungguhnya 

dibandingkan kelompok usia yang lain, lanjut usia memiliki kelebihan dalam hal 

keahlian, pengalaman, jaringan, kearifan dan waktu yang bisa dikembangkan dan 

diberdayakan sehingga tetap merupakan aset bagi keluarga dan komunitas dalam 

bidang ekonomi maupun sosial. Upaya pemberdayaan lansia dimaksudkan agar 

mereka dapat berperan dalam pembangunan dengan memperhatikan fungsi, 

kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia dan kondisi 

fisiknya serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia. 

Adanya lingkungan fisik, infrastuktur, sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang 

kondusif akan mendukung terciptanya lanjut usia sehat, aktif dalam bidang sosial 

dan ekonomi serta sejahtera dan bahagia. 

II.3 Karang Werda sebagai Organisasi bagi Lansia 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri telah berupaya membangun 

pemberdayaan lansia dengan peduli terhadap Organisasi Lansia di setiap RW dan 

kelurahan yakni Karang Werda. Pembentukan Karang Werda dimaksudkan untuk 

membentuk sebuah wadah yang dapat menampung kepedulian dan partisipasi 

masyarakat terhadap lanjut usia serta menyediakan kegiatan-kegiatan yang 
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bermanfaat bagi para lanjut usia. Sehingga dengan adanya Karang Werda 

diharapkan dapat menumbuhkan semangat dan kepedulian masyarakat terhadap 

kaum lanjut usia. Kegiatan yang terdapat dalam Karang Werda antara lain 

posyandu lansia, pembinaan keagamaan/pengajian, dan rekreasi. 

Yang melandasi berdirinya Karang Werda adalah Keputusan Gubernur 

Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Timur tanggal 3 Juli 1996 No. 65 tahun 1996, 

yang kandungannya antara lain: 

 Karang  Werda merupakan wadah untuk menampung kegiatan para lansia 

 Karang Werda dibentuk pada setiap Desa/Kelurahan/RW, disesuaikan 

dengan jumlah lansia setempat. 

 Pengurus Karang Werda dibentuk oleh lansia setempat dengan Kepala 

Desa/Lurah sebagai Pelindung. 

 Pengurus Karang Werda dikukuhkan dan dilantik oleh Camat. 

Lebih lanjut rincian Karang Werda adalah sebagai berikut : 

 Bertujuan demi terbentuknya suatu wadah pelayanan dibidang kesehatan 

sosial budaya, ekonomi dan agama serta menyusun suatu pola dan cara 

pemecahan masalah yang dihadapi para lansia. 

 Bertugas dan berfungsi untuk membantu kegiatan pembinaan para Lansia 

agar lebih berkualitas dan berguna.  

 Sedangkan sasaran yang hendak dicapai ialah terciptanya kehidupan lansia 

yang sehat fisik dan mental lahir dan kehidupan lansia yang kreatif serta 

komunikatif. 

Selain aktif memantau kegiatan Karang Werda di setiap kelurahan, 

Pemerintah Kota Surabaya  juga memberikan bantuan-bantuan bagi para lansia 

bekerjasama dengan Karang Werda pada masing-masing kelurahan, diantaranya 

yaitu : 

- Per makanan bagi lansia terlantar oleh Dinas Sosial Kota Surabaya. Per 

makanan ini ditujukan kepada lansia terlantar di setiap kelurahan. Lansia 

terlantar yang dimaksudkan di sini yakni lansia yang memiliki tingkat 

ekonomi rendah. Setiap harinya makanan lengkap, beserta buah dan air 

mineral gelas diantarkan ke rumah lansia-lansia tersebut oleh petugas. 
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Masakan yang diantarkan itu sendiri dimasak oleh petugas per makanan 

setiap pagi sehingga pada jam 10 pagi, seluruh makanan harus sudah 

diantarkan ke rumah-rumah lansia tersebut. 

- Pemberian makanan tambahan dari Dinas Kesehatan untuk lansia anggota 

Karang Werda, contohnya yang diberikan setiap hari Senin di Kelurahan 

Perak Timur. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) ini yakni berupa jajan 

dan air mineral gelas. Setiap bulan dinas kesehatan memberikan dana kepada 

pengurus Karang Werda untuk menyiapkan jajanan untuk diberikan kepada 

anggota lansia Karang Werda lainnya. 

II.3.1 Karang Werda Kresna 

Karang Werda Kresna merupakan Karang Werda yang berada di Surabaya 

Pusat, Kecamatan Tegalsari. Karang Werda Kresna berdiri sejak tahun 1998, lebih 

tepatnya yakni pada tanggal 12 Desember 1998. Karang Werda Kresna sendiri 

beranggotakan sebanyak 60 lansia yang berada di wilayah Keputran. Berikut 

adalah susunan organisasi Karang Werda Kresna : 

 Ketua            :  Ibu Hj. Surtikanti 

 Wakil Ketua  :  Bapak Mujianto 

 Sekretaris      :  Bapak Sipin 

 Bendahara     :  Ibu Kusnarti 

Berbagai kegiatan telah dilakukan secara rutin oleh Lansia Karang Werda 

Kresna, yakni diantaranya : 

1. Senam lansia setiap hari Jumat di halaman kantor Kelurahan Keputran. Senam 

lansia ini dipandu oleh instruktur senam dari kelurahan dan profesional. 

2.  Pengajian rutin yang dilakukan tiap hari minggu di rumah warga. 

3.  Pertemuan rutin lansia setiap minggu kedua yang dilaksanakan di Kantor BKM 

atau di Kelurahan Keputran. Dalam pertemuan rutin lansia ini selalu dihadiri 

oleh dokter puskesmas yakni Ibu Ningrum yang nantinya ibu Ningrum akan 

menyampaikan informasi seputar kesehatan bagi lansia. Selain menyampaikan 

informasi, diadakan pula kuis cerdas cermat bagi lansia, yang pertanyaannya 

seputar informasi yang telah disampaikan para narasumber sebelumnya, 
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sehingga diharapkan para lansia menyimak betul materi yang para narasumber. 

Bagi lansia yang bisa menjawab akan diberikan doorprize yang telah disiapkan.  

 

Gambar 2.3 Dokter Puskesmas yang sedang Memberikan Kuis 

Selain dokter puskesmas, kadang-kadang pertemuan rutin Karang Werda 

juga dihadiri oleh pakar-pakar pengobatan mata, cek kesehatan, dll, di mana 

nantinya lansia dapat menyampaikan keluhan yang dimiliki sekaligus diobati 

pada saat itu juga. 

 

Gambar 2.4 Sekretaris Karang Werda yang sedang Menyampaikan Informasi 
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4. Posyandu lansia, selain dokter puskesmas yang memeriksa kesehatan para 

anggota Karang Werda Kresna, kadang juga dihadiri oleh pakar-pakar 

pengobatan mata, cek kesehatan, dll. Para lansia dapat menyampaikan keluhan 

yang dimiliki sekaligus diobati pada saat itu juga. 

Karang Werda Kresna  sering mendapatkan penghargaan dari lomba antar 

Karang Werda se Surabaya. Penghargaan terbaru yang didapatkan yakni sebagai 

juara 3 Karang Werda terbaik se-Surabaya dan mendapatkan alat elekton. 

II.3.2 Karang Werda Bima Shakti 

Karang Werda Bima Shakti merupakan Karang Werda yang berada di 

Surabaya Pusat, Kecamatan Tegalsari. Karang Werda Bima Shakti berdiri sejak 

tahun 2005. Karang Werda Bima Shakti sendiri beranggotakan sebanyak 70 lansia 

yang berada di wilayah Wonorejo. Berikut adalah susunan organisasi Karang 

Werda Bima Shakti : 

 Ketua                                    :  Ibu Niek Sumarni 

 Wakil Ketua                          :  Bapak Asmadi Tosin 

 Sekretaris                              :  Ibu Sunarsih 

 Bendahara                             :  Ibu Jumiati Sutopo 

 Seksi Olahraga & Rekreasi   :  Ibu Yayuk Tosin 

 Seksi Gotong Royong           :  Ibu Sri Mulyani 

Berbagai kegiatan telah dilakukan secara rutin oleh Lansia Karang Werda 

Bima Shakti, yakni diantaranya : 

1. Senam lansia setiap hari Jumat pukul 5-6 pagi di halaman Gereja 

Wonorejo; 

2. Posyandu lansia; 

3. Pengajian rutin yang dilakukan tiap minggu kedua di rumah warga; 

4. Pertemuan rutin lansia setiap tanggal 17 atau apabila tanggal 17 itu adalah 

hari libur, maka menyesuaikan dengan hari kerja sebelum atau sesudah 

tanggal 17. Hal ini dikarenakan setiap pertemuan rutin Karang Werda 

selalu dikunjungi oleh Bapak Lurah Wonorejo, yang turut memberikan 

informasi-informasi terkait daerah Wonorejo maupun informasi yang lagi 

ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS KEBUTUHAN INFORMASI... NARENDA AULIA DEANAWA



II-11 
 

hangat pada saat itu. Pertemuan rutin Karang Werda ini sendiri dilakukan 

di Balai RW atau bisa juga dilakukan di lantai 2 Kantor Kelurahan 

Wonorejo.  

 

Gambar 2.5 Menyanyikan Lagu Sebelum Dimulainya 
Pertemuan Lansia 

 

Gambar 2.6 Kedatangan Bapak Lurah yang 
Menyampaikan Informasi 

Pertemuan rutin lansia ini bersamaan dengan arisan lansia, sehingga 

lansia yang mendapatkan arisan diwajibkan untuk membawa konsumsi 

pada saat pertemuan. 
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Dalam pertemuan rutin lansia ini juga memberikan penghargaan bagi 

lansia teraktif setiap bulannya, yakni lansia yang dating tepat waktu pada 

saat senam, pengajian maupun pertemuan serta aktif bertanya dan 

menyampaikan informasi ketika sedang pertemuan rutin. 

 

Gambar 2.7 Pemberian Hadiah bagi Lansia Teraktif 

Dalam ruangan khusus Karang Werda di Kelurahan Wonorejo, 

terdapat banyak piagam penghargaan yang telah diterima oleh Karang 

Werda Bima Shakti, beberapa diantaranya yakni : Juara Harapan II Lomba 

Senam Lansia se-Surabaya (2010), Juara I Karang Werda berprestasi se-

Surabaya (2010), Juara Harapan I Karang Werda berprestasi se-Jawa 

Timur (2010), dan masih banyak lagi lainnya. 
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Gambar 2.8 Piagam Penghargaan Karang Werda 
Bima Shakti 

 

 

Gambar 2.9 Piagam Penghargaan sebagai Juara I 
Karang Werda berprestasi se-Surabaya tahun 2010 
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II.3.3 Karang Werda Anyelir 

Karang Werda Anyelir merupakan Karang Werda yang berada di Surabaya 

Pusat, Kecamatan Tegalsari. Karang Werda Anyelir berdiri sejak tahun 2000. 

Karang Werda Anyelir sendiri beranggotakan sebanyak 76 lansia yang berada di 

wilayah Keputran. Berikut adalah susunan organisasi Karang Werda Anyelir: 

 Ketua                                   :  Bapak Bambang 

 Wakil Ketua                        :  Ibu Tutik 

 Sekretaris                            :  Bapak Mukhiar 

 Bendahara                           :  Ibu Sriyati 

Berbagai kegiatan telah dilakukan secara rutin oleh Lansia Karang Werda 

Anyelir, yakni diantaranya : 

1. Senam lansia setiap hari Jumat pukul 5-6 pagi di halaman kantor 

kelurahan Keputran. 

2. Posyandu lansia setiap hari selasa di minggu ke 2. 

3. Pengajian rutin yang dilakukan tiap minggu ketiga di rumah warga; 

4. Pertemuan rutin lansia sekaligus arisan anggota Karang Werda setiap 

tanggal 15 setiap bulannya. 

 

Gambar 2.10 Pembukaan Acara Pertemuan oleh Ketua 
Karang Werda Anyelir 
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Gambar 2.11 Menyanyikan Lagu Sebelum Dimulainya 
Pertemuan 

II.3.4 Karang Werda Berguna 

Karang Werda Berguna merupakan Karang Werda yang berada di Wilayah 

Surabaya Pusat, Kecamatan Tegalsari. Karang Werda Berguna berdiri pada 

tanggal 24 Pebruari 2012. Karang Werda Berguna sendiri beranggotakan 

sebanyak 50 karang werda yang berada di wilayah Tegalsari. Berikut adalah 

susunan organisasi Karang Werda Berguna : 

 Ketua : Bapak Harto 

 Wakil ketua : Ibu Amaniyah 

 Sekretaris : Ibu Suyanti 

 Bendahara : Ibu Kasminten 

 Seksi Olahraga & Rekreasi : Bapak Siam 

 Pembina Karang Werda Berguna : Bapak Wahyu 

Berbagai kegiatan telah dilakukan secara rutin oleh Lansia Karang Werda 

Berguna, yakni diantaranya : 

1. Senam lansia setiap hari Minggu (minggu ke-3) pukul 5-6 pagi di halaman 

kelurahan Tegalsari. 
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Gambar 2.12 Kegiatan Senam Lansia 

2.  Pengajian rutin yang dilakukan tiap minggu kedua di rumah warga 

3. Kegiatan rutinnya adalah selain senam bersama, kadang  juga diisi dengan 

Undian Doorprize, Lomba Senam Ibu-ibu, Lomba Senam Bapak-bapak dan 

suguhan teatrikal (Sholawat, Puisi dan Kentrung Gaul). Selain itu, terdapat 

dokter puskesmas, yakni dokter Rachmat yang acap kali datang untuk 

memeriksa kesehatan anggota Karang Werda Berguna secara berkala dalam 

kegiatan posyandu lansia. 
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BAB III 

TEMUAN DATA 

 

Pada bab 3 ini, secara umum  menyajikan data-data yang telah diperoleh di 

lapangan, yakni melalui observasi, penyebaran  kuisioner dan juga wawancara 

atau probing kepada responden yang dipergunakan untuk memperjelas dan 

mendukung analisis kuantitatif. Data yang diperoleh berupa data kuantitatif yang 

merupakan hasil olahan dengan melakukan coding data yang diolah menggunakan 

SPSS 20. Data kuantitatif disajikan dalam bentuk tabel frekuensi atau tabel skor 

berdasarkan pertanyaan pada kuisioner yang memberikan sebuah gambaran 

analisis kebutuhan informasi yang dimiliki oleh lansia di Kota Surabaya. Yang 

terbagi menjadi tiga yaitu, karakteristik lansia, kebutuhan informasi lansia serta 

hambatan yang ditemui lansia ketika melakukan pemenuhan kebutuhan 

informasinya.  

Sebelum mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai temuan penelitian 

tentang kebutuhan informasi lansia dan hambatan yang ditemui lansia dalam 

memenuhi kebutuhan informasinya, perlu disajikan terlebih dahulu gambaran 

umum tentang karakteristik lansia sebagai berikut ini. 

III.1  Gambaran Karakteristik Responden 

 Berdasarkan kuisioner yang digunakan sebagai alat untuk mendapatkan 

data pada  penelitian ini,  karakteristik lansia memuat mengenai beberapa hal 

seperti nama, alamat,  jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir serta pekerjaan 

yang dimiliki oleh lansia. 

III.1.1   Jenis Kelamin Responden 

Pada sub bab jenis kelamin lansia ini akan disajikan data berupa 

presentase jenis kelamin responden yang merupakan lansia anggota Karang 

Werda di Surabaya. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan karakteristik 

lansia berdasarkan jenis kelamin: 
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  Tabel 3.1 Jenis Kelamin Responden 
 
 

  
 
 
 

Sumber: Kuisioner No. 3 

Berdasarkan tabel 3.1 dapat dilihat bahwa lansia yang menjadi anggota 

Karang Werda di Surabaya masih didominasi oleh jenis kelamin perempuan yakni 

sebanyak 70 lansia (70%) dari total keseluruhan responden lansia yang berjumlah  

100 orang, sedangkan anggota Karang Werda di Surabaya berjenis kelamin laki-

laki yakni hanya sebanyak 30 orang (30%). 

III.1.2  Usia Responden  

Pada sub bab usia responden ini, akan disajikan data berupa tabel 

frekuensi tentang usia responden dalam penelitian ini. Berikut merupakan tabel 

frekuensi usia responden : 

Tabel 3.2 Usia Responden 
 

 
 
 
 
 
 

Sumber: Kuisioner No. 4 

 Berdasarkan tabel 3.2 diatas, dapat diketahui bahwa usia responden 

anggota Karang Werda di Surabaya yang berusia 60-74 tahun menempati 

frekuensi tertinggi yakni sebanyak 82 orang atau sebesar 82%. Kemudian, diikuti 

oleh anggota Karang Werda di Surabaya yang berusia 75-90 tahun yakni 

berjumlah 18 orang atau sebesar 18%. Data di atas menunjukkan bahwa tidak 

terdapat anggota Karang Werda di Surabaya yang berusia >90 tahun, sehingga 

menempati frekuensi sebanyak 0%. 

 

 

No. Jenis Kelamin f % 

1. Laki-laki 30 30% 
2. Perempuan 70 70% 

Total 10 100% 

No. Usia  f % 

1. 60-74 tahun 82 82% 
2. 75-90 tahun 18 18% 
3. >90 tahun 0 0 

Total 100 100% 
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III.1.3  Pendidikan Terakhir Responden 

Pada bagian ini, disajikan data mengenai jenjang pendidikan terakhir yang 

ditempuh oleh responden yang merupakan anggota Karang Werda di Surabaya. 

Berikut merupakan tabel frekuensi pendidikan terakhir responden : 

Tabel 3.3 Pendidikan Terakhir Responden 

No. Pendidikan Terakhir F % 

1. Tamat SD sederajat 22 22% 
2. Tamat SMP sederajat 26 26% 
3. Tamat SMA sederajat 37 37% 
4. Tamat PT/Akademi : D3/S1/S2/S3 6 6% 
5. Tidak Bersekolah 9 9% 

Total 100 100% 
Sumber: Kuisioner No. 5 

Berdasarkan tabel 3.3 di atas, dapat dilihat bahwa pendidikan terakhir 

anggota Karang Werda di Surabaya dalam penelitian ini, didominasi oleh tamatan 

SMA sederajat dengan jumlah sebanyak 37 orang atau sebesar 37%. Kemudian, 

responden dengan pendidikan terakhir SMP sederajat sebanyak 26 orang atau 

sebesar 26%. Selanjutnya tamatan SD sebanyak 22 orang atau 22%. Untuk lansia 

yang tidak bersekolah yakni sebanyak 9 orang (9%), dan sisanya yakni responden 

dengan pendidikan terakhir Perguruan tinggi/Akademi hanya berjumlah sebanyak 

6 orang dan mendapati presentase sebanyak 6%.  

III.1.4 Jenis Pekerjaan Responden 

Pada bagian ini, akan disajikan data mengenai jenis pekerjaan responden. 

Berikut merupakan tabel frekuensi jenis pekerjaan lansia anggota Karang Werda 

di Surabaya : 

Tabel 3.4 Jenis Pekerjaan Responden 

No. Jenis Pekerjaan F % 

1. Ibu/Bapak Rumah Tangga 65 65% 
2. Wiraswasta/pedagang 13 13% 
3. Karyawan Swasta 2 2% 
4. Sektor Informal 20 20% 

Total 100 100% 
Sumber: Kuisioner No. 6 
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Berdasarkan tabel 3.4 di atas, dapat diketahui reponden yang menjadi 

anggota Karang Werda di Surabaya yang tidak bekerja atau hanya sebagai 

ibu/bapak rumah tangga saja menempati frekuensi tertinggi yakni sebanyak 65 

orang atau sebanyak 65%. Kemudian, responden yang jenis pekerjaannya 

termasuk dalam sektor informal di sini terdiri dari pekerjaan sebagai guru PAUD, 

Kader di kelurahan serta petugas per makanan lansia yakni berjumlah sebanyak 20 

orang dengan presentasi sebesar 20%. Selanjutnya, responden yang bekerja dalam 

bidang wiraswasta atau pedagang berjumlah 13 orang atau 13%. Menempati 

frekuensi terendah, yakni lansia yang bekerja sebagai karyawan swasta hanya 

berjumlah sebanyak 2 orang atau sebesar 2% saja. 

III.2 Gambaran Kebutuhan Informasi Lansia di Kota Surabaya 

Pada sub bab 3.2 ini akan disajikan data gambaran kebutuhan informasi 

yang dimiliki oleh lansia anggota Karang Werda di Surabaya, yang digambarkan 

melalui 8 kategori, yakni : Subjek informasi, Fungsi informasi, Bentuk Informasi, 

Kesadaran akan Informasi, Sudut Pandang Informasi, Kuantitas Informasi, 

Kualitas Informasi serta Ke-up to date-an Informasi. 

III.2.1 Subjek Informasi 

 Pada sub-sub bab ini, akan disajikan data mengenai analisis kebutuhan 

informasi yang berkaitan dengan “Subjek Informasi” pada lansia anggota Karang 

Werda di Surabaya, yang mana pada bagian ini berisi mengenai pilihan akan topik 

informasi yang diminati oleh lansia pada usianya.  

III.2.1.1 Topik Informasi yang disukai 

Tabel 3.5 Topik Informasi yang disukai 

No 

Topik 

informasi yang 

disukai 

Sangat 

suka 
Suka Tidak suka 

Jumlah 

f % F % f % f % 

1 Olahraga 60 60% 29 29% 11 11% 100 100% 
2 Kesehatan 76 76% 24 24% 0 0% 100 100% 
3 Religi 68 68% 32 32% 0 0% 100 100% 
4 Hiburan 18 18% 38 38% 44 44% 100 100% 
5 Hobi 18 18% 35 35% 47 47% 100 100% 
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6 Sosial Politik 10 10% 29 29% 61 61% 100 100% 
7 Budaya 3 3% 24 24% 73 73% 100 100% 
8 Sejarah 5 5% 18 18% 77 77% 100 100% 

Sumber: Kuisioner No. 7 

Tabel 3.5 menunjukkan gambaran daftar topik informasi yang dibutuhkan 

dan yang disukai oleh lansia anggota Karang Werda dalam usianya saat ini. 

Beberapa pilihan topik yang peneliti tanyakan yakni : Olahraga, Kesehatan, 

Religi, Hiburan, Hobi, Sosial Politik, Budaya dan Sejarah. 

Untuk topik informasi Olahraga, dari sebanyak 100 responden yang 

peneliti teliti, sebanyak 60 responden (60%) menyatakan bahwa mereka “sangat 

suka” akan topik informasi olahraga, selanjutnya sebanyak 29 responden (29%) 

menyatakan bahwa mereka “suka” informasi dengan topik olahraga, sedangkan 

sisanya yakni sebanyak 11 responden (11%) menyatakan bahwa mereka “tidak 

suka” informasi mengenai topik olahraga. 

Berdasarkan hasil probing dengan responden, diketahui bahwa alasan 

lansia membutuhkan topik informasi olahraga, salah satunya dikarenakan pada 

usia lanjut menjaga kebugaran tubuh dianggap penting, karena tubuh yang bugar 

akan berpengaruh terhadap kesehatan fisik mereka. Berdasarkan hasil probing 

pula, mayoritas responden memilih jenis olahraga senam sebagai olahraga yang 

diminati. 

 “sudah tua ya bisanya olahraga senam mbak, yang lainnya kaki sudah 
gak kuat. Saya itu ngikutin kalo misalnya di TV kan ada acara senam, kan itu 
pasti ada gaya senam baru, di TV atau dari instruktur senamnya gitu saya coba, 
saya pelajari.” (R.72). 

Untuk topik informasi Kesehatan, sebanyak 76 responden (76%) 

menyatakan bahwa mereka “sangat suka” akan topik informasi Kesehatan, 

selanjutnya sebanyak 24 responden (24%) menyatakan bahwa mereka “suka” 

akan topik informasi Kesehatan. 

Berdasarkan hasil probing dengan responden diketahui bahwa alasan 

lansia membutuhkan topik informasi kesehatan, salah satunya dikarenakan pada 

saat usia lanjut, kesehatan fisik mereka pun semakin menurun sehingga lebih 

rawan untuk terserang penyakit. Topik informasi kesehatan menjadi suatu 

ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS KEBUTUHAN INFORMASI... NARENDA AULIA DEANAWA



III-6 
 

kebutuhan bagi lansia baik untuk pengobatan maupun pencegahan terhadap 

penyakit yang dideritanya. 

 “Kalau sudah tua gini sering sakit mbak, penglihatan kabur, kaki jalan 
sedikit sudah capek. Terus penyakit-penyakit lansia yang kita nggak tau 
sebelumnya juga ternyata banyak, jadi ya informasi kesehatan itu nomer satu.” 
(R. 40) 

Untuk topik informasi Religi, sebanyak 68 responden memilih “sangat 

suka” akan topik informasi Religi, dengan presentase sebesar 68%, sedangkan 

sebanyak 32 responden lainnya memilih “suka” dengan presentase 32%. 

Berdasarkan hasil probing dengan responden diketahui bahwa alasan 

lansia membutuhkan topik informasi religi, salah satunya dikarenakan pada saat 

usia lanjut, kegiatan yang paling sering dilakukan dalam masyarakat adalah 

kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan seperti posyandu, serta kegiatan 

yang berhubungan dengan religi seperti pengajian rutin. Pada saat kegiatan 

pengajian rutin, biasanya selalu disertai dengan ceramah mengenai cerita-cerita 

keagamaan, sehingga lansia sudah terbiasa untuk mendengarkan cerita-cerita 

seputar agama. 

 “pengajian kan ada tiap minggu mbak ya, itu mesti sama bu RT ada yang 
ngasih ceramahnya, orangnya pinter selalu temanya itu ganti-ganti, jadi yang 
dateng itu suka dengerinnya.” (R. 40) 

Untuk topik informasi Hiburan, sebanyak 44 responden (44%) 

menyatakan bahwa mereka “tidak suka” akan topik informasi Hiburan, 

selanjutnya sebanyak 38 responden (38%) menyatakan bahwa mereka “suka” 

akan topik informasi Hiburan, dan sisanya yakni hanya sebanyak 18 responden 

(18%) menyatakan bahwa mereka “sangat suka” akan topik informasi Hiburan. 

Berdasarkan hasil probing dengan responden diketahui bahwa lansia tidak 

begitu menyukai topik informasi hiburan dikarenakan informasi hiburan dirasa 

tidak cocok untuk usianya, namun akan lebih disukai oleh anak muda. 

 “Kalau hiburan-hiburan gitu ya biasanya anak muda-muda mbak, ya 
seusia mbaknya (re: peneliti). Kalo saya sendiri nggak suka.” (R. 40) 

Untuk topik informasi Hobi, sebanyak 47 responden (47%) menyatakan 

bahwa mereka “tidak suka” akan topik informasi Hobi, selanjutnya sebanyak 35 
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responden (35%) menyatakan bahwa mereka “suka” akan topik informasi 

mengenai Hobi, sisanya yakni hanya sebanyak 18 responden (18%) menyatakan 

bahwa mereka “sangat suka” akan topik informasi Hobi. 

Berdasarkan hasil probing dengan responden diketahui bahwa lansia tidak 

begitu menyukai topik informasi hobi, dikarenakan pada usia lanjut, hobi yang 

dulunya disukai pada saat usia muda sudah mulai ditinggalkan, sehingga sudah 

tidak begitu memperhatikan dan mengikuti informasi akan hobi yang sudah 

ditinggalkannya tersebut. 

 “Kalau dulu pas masih muda hobinya saya macem-macem mbak, 
menjahit, buat-buat kerajinan gitu. Kalau sekarang mau menjahit yaa sudah gak 
kelihatan..hehe .” (R. 38) 

Untuk topik informasi Sosial Politik, sebanyak 61 responden (61%) 

menyatakan bahwa mereka “tidak suka” akan topik informasi Sosial Politik, 

selanjutnya sebanyak 29 responden (29%) menyatakan bahwa mereka “suka” 

akan topik Sosial Politik, sisanya yakni hanya sebanyak 10 responden (10%) 

menyatakan bahwa mereka “sangat suka” akan topik informasi Sosial Politik. 

Berdasarkan hasil probing dengan responden diketahui bahwa lansia tidak 

begitu menyukai topik informasi Sosial Politik, dengan alasan bahwa mereka 

memang tidak begitu memperhatikan mengenai sosial politik di Indonesia sejak 

masih muda, sehingga ketika memasuki usia lanjut, mereka juga tidak tertarik 

akan topik informasi sosial politik.  

 “nggak suka mbak masalah politik-politik gitu, gak mau tau juga. Sejak 
muda dulu juga nggak seberapa suka.” (R. 30) 

Namun terdapat beberapa lansia yang menyatakan bahwa ia menyukai 

topik informasi sosial politik, dan berdasarkan hasil probing diketahui bahwa 

lansia tersebut merupakan mantan anggota partai yang memang telah paham 

mengenai seluk beluk masalah politik, sehingga sampai saat ini ia masih 

mengikuti berita-berita seputar dunia politik baik dari televisi maupun dari teman-

teman terdekatnya. 

“oh suka mbak kalo informasi politik gitu, kebetulan dulu sempat masuk 

dunia politik juga, jadi ya masih tertarik sampe sekarang ini.” (R. 89) 
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Untuk topik informasi Budaya, sebanyak 73 responden (73%) menyatakan 

bahwa mereka “tidak suka” akan topik informasi Budaya, selanjutnya sebanyak 

24 responden (24%) menyatakan bahwa mereka “suka” akan topik Budaya. 

Sisanya yakni hanya sebanyak 3 responden (3%) menyatakan bahwa mereka 

“sangat suka” akan topik informasi Budaya. 

Berdasarkan hasil probing dengan responden diketahui bahwa lansia tidak 

begitu menyukai topik informasi Budaya, dengan alasan bahwa mereka memang 

tidak begitu memperhatikan informasi dengan topik budaya di Indonesia sejak 

masih muda, sehingga ketika memasuki usia lanjut, mereka juga tidak tertarik 

akan topik informasi budaya tersebut.  

 “tentang budaya gitu juga gak seberapa suka mbak, cukup waktu sekolah 
dulu aja belajar budaya Indonesia nya.” (R. 30) 

Untuk topik informasi Sejarah, sebanyak 77 responden (77%) menyatakan 

bahwa mereka “tidak suka” akan topik informasi Sejarah, selanjutnya sebanyak 

18 responden (18%) menyatakan bahwa mereka “suka” akan topik Sejarah, 

sisanya yakni hanya sebanyak 5 responden (5%) menyatakan bahwa mereka 

“sangat suka” akan topik informasi Sejarah. 

Tidak jauh berbeda dengan probing pada topik informasi budaya, 

berdasarkan hasil probing dengan responden mengenai topik informasi sejarah, 

diketahui bahwa lansia tidak begitu menyukai topik informasi sejarah, dengan 

alasan bahwa mereka merasa bahwa telah mengetahui informasi mengenai sejarah 

sejak dari muda, sehingga ketika memasuki usia lanjut, mereka tidak begitu 

tertarik akan topik sejarah 

 “dulu proklamasi saya tau mbak, saya ikut lihat perang juga, saya lebih 
paham sejarah, jadi kalo sekarang baca-baca topik sejarah saya kurang tertarik 
soalnya kan udah tau” (R. 2) 
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III.2.1.2 Alasan memilih topik informasi tersebut 

Tabel 3.6 Alasan memilih topik informasi tersebut 

No. Alasan memilih topik informasi f % 

1. Sesuai dengan pekerjaan yang sedang 
dijalani 7 7% 

2. Sedang menghadapi masalah yang berkaitan 
dengan topik tersebut 45 45% 

3. Mengikuti (selalu update) akan topik tersebut 37 37% 
4. Topik tersebut sedang hangat dibicarakan 11 11% 

Total 100 100% 
Sumber: Kuisioner No. 8 

Tabel 3.6 memperlihatkan alasan lansia anggota Karang Werda di 

Surabaya dalam memilih topik informasi yang dibutuhkan. Dari data diatas dapat 

diketahui sebagian besar lansia memilih topik informasi yang dibutuhkan ketika 

sedang menghadapi masalah yang berkaitan dengan topik tersebut, sebanyak  45 

responden (45%), selanjutnya sebanyak 37 responden lansia (37%) memilih topik 

informasi yang dibutuhkan dikarenakan telah mengikuti (selalu update) akan topik 

tersebut. Kemudian, lansia yang memilih topik informasi yang dibutuhkan ketika 

topik tersebut sedang hangat dibicarakan yakni sebanyak 11 responden (11%). 

Sisanya sebanyak 7 responden (7%) memilih topik informasi yang dibutuhkan 

dikarenakan topik informasi tersebut sesuai dengan pekerjaan yang sedang 

dijalani. 

Berdasarkan hasil probing dengan responden, diketahui bahwa alasan 

lansia memilih topik informasi yang dibutuhkan, yakni dikarenakan sedang 

menghadapi masalah yang berkaitan dengan topik tersebut. Dapat dilihat bahwa 

mayoritas lansia pada tabel 3.5, cenderung lebih menyukai topik informasi 

kesehatan dengan frekuensi pilihan “sangat suka” sebanyak 76% . Para lansia 

biasanya mengalami permasalahan mengenai kesehatan seiring bertambahnya 

usia, sehingga membuat mereka lebih membutuhkan topik informasi kesehatan 

jika dibandingkan dengan topik informasi lainnya, untuk menjawab permasalahan 

yang sedang dihadapinya tersebut. 

 “biasanya cari informasi ya kalo lagi mengalami masalah kesehatan itu, 
misalnya lagi sakit, terus gak tau sakit apa, jadi kan pastinya butuh informasi 
tentang penyakit itu.” (R. 12) 
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III.2.1.3 Jenis Media Cetak yang sering digunakan 

Tabel 3.7 Jenis Media Cetak yang sering digunakan oleh responden 

No 

Jenis Media 

Cetak yang 

sering 

digunakan 

Sering Jarang 
Tidak 

pernah 
Jumlah 

F % f % f % f % 

1 Buku 24 24% 48 48% 28 28% 100 100% 
2 Koran 43 43% 19 19% 38 38% 100 100% 
3 Buletin 3 3% 24 24% 73 73% 100 100% 
4 Majalah 3 3% 5 5% 92 92% 100 100% 

Sumber: Kuisioner No. 9 

Tabel 3.7 menampilkan gambaran pilihan media cetak yang digunakan 

oleh lansia anggota Karang Werda dalam melakukan pemenuhan kebutuhan 

informasinya, yakni : Buku, Koran, Buletin, Majalah. 

Dari data di atas, sebanyak 43 responden (43%) menyatakan bahwa 

mereka “jarang” menggunakan buku untuk memenuhi kebutuhan informasinya, 

selanjutnya sebanyak 28 responden (28%) menyatakan bahwa mereka “tidak 

pernah” menggunakan buku untuk memenuhi kebutuhan informasinya, dan 

sisanya yakni sebanyak 24 responden (24%) menyatakan bahwa mereka “sering” 

menggunakan buku untuk memenuhi kebutuhan informasinya. 

Berdasarkan hasil probing dengan responden, lansia menyatakan bahwa 

mereka jarang melakukan kegiatan membaca buku untuk memenuhi kebutuhan 

informasinya, dikarenakan tidak banyaknya jumlah buku yang dimiliki. Selain itu, 

kemampuan penglihatan lansia juga semakin menurun beriringan dengan semakin 

bertambahnya usia, sehingga untuk menyelesaikan membaca satu buku yang tebal 

mereka sudah tidak sanggup, dikarenakan mata yang sakit. 

 “Kalau anak saya biasanya bawa buku ya saya baca seadanya, soalnya 
saya memang suka baca. Tapi ya gitu mbak, sudah tua gini kalo baca lama-lama 
matanya sering sakit, jadi ya baca yang tipis-tipis aja sukanya.”(R. 30) 

Untuk media cetak koran, sebanyak 43 responden (43%) menyatakan 

bahwa mereka “sering” menggunakan koran untuk memenuhi kebutuhan 

informasinya, selanjutnya sebanyak 38 responden (38%) menyatakan bahwa 

mereka “tidak pernah” membaca koran untuk memenuhi kebutuhan informasinya, 
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dan sisanya hanya sebanyak 19 responden (19%) yang menyatakan bahwa mereka 

“jarang” membaca koran untuk memenuhi kebutuhan informasinya. 

Berdasarkan hasil probing dengan responden, lansia masih sering 

melakukan kegiatan membaca koran untuk memenuhi kebutuhan informasinya, 

sebagian besar dari lansia yang peneliti teliti menyatakan bahwa ia maupun 

anaknya yang tinggal bersamanya masih berlangganan koran harian, sehingga 

setiap hari pula mereka selalu membaca koran tersebut. 

 “Kalau baca koran ya kebetulan anak saya langganan koran tiap hari 
mbak, jadi setiap pagi saya juga ikut baca korannya itu.”(R. 24) 

Untuk media cetak buletin, sebanyak 73 responden (73%) menyatakan 

bahwa mereka “tidak pernah” menggunakan buletin untuk memenuhi kebutuhan 

informasinya, selanjutnya sebanyak 24 responden (24%) menyatakan bahwa 

mereka “jarang” membaca buletin untuk memenuhi kebutuhan informasinya, dan 

sisanya hanya sebanyak 3 responden (3%) menyatakan bahwa mereka “sering” 

membaca buletin untuk memenuhi kebutuhan informasinya. 

Berdasarkan hasil probing dengan responden, dalam lansia Karang Werda 

sendiri, terdapat Buletin Karang Werda yang mana buletin Karang Werda tersebut 

diterbitkan oleh Yayasan Gerontologi Abiyoso Provinsi Jawa Timur setiap dua 

bulan sekali. Dengan tag line “Tua berguna dan berkualitas. Mewujudkan 

pemberdayaan lanjut usia”, buletin Karang Werda memberikan informasi-

informasi dari berbagai topik baik seputar lansia (kegiatan Karang Werda di kota 

lain) maupun seputar informasi yang lagi hangat dibicarakan pada saat itu. Namun 

berdasarkan hasil probing pula, diketahui bahwa buletin Karang Werda sendiri 

masih kurang diketahui keberadaannya oleh anggota Karang Werda, karena 

biasanya yang membeli buletin Karang Werda tersebut hanyalah ketua Karang 

Werda dan ketua Karang Werda tersebut tidak menyampaikan adanya buletin 

Karang Werda kepada anggotanya. 

“Saya gak tau mbak kalau ada buletin seperti itu, soalnya selama ini 
memang tidak pernah ditunjukkan, ketuanya juga tidak pernah bilang.” (R. 6) 

Untuk media cetak majalah, sebanyak 92 responden (92%) menyatakan 

bahwa mereka “tidak pernah” menggunakan majalah untuk memenuhi kebutuhan 
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informasinya, selanjutnya sebanyak 5 responden (5%) menyatakan bahwa mereka 

“jarang” membaca majalah untuk memenuhi kebutuhan informasinya, dan sisanya 

hanya sebanyak 3 responden (3%) menyatakan bahwa mereka “sering” membaca 

majalah untuk memenuhi kebutuhan informasinya. 

Berdasarkan hasil probing dengan responden, lansia menyatakan bahwa 

mereka tidak membaca majalah untuk memenuhi kebutuhan informasinya, 

dikarenakan mereka tidak memiliki koleksi majalah di rumahnya, kalaupun ada 

majalah tersebut adalah milik cucunya yang masih kecil-kecil. 

 “Saya nggak pernah baca majalah mbak, soalnya emang nggak punya 
juga. Ada itu di rumah punya cucu tapi kan itu majalah dari sekolahnya di 
TK.”(R. 6) 

III.2.1.4 Jenis Media Elektronik yang sering digunakan 

Tabel 3.8 Jenis Media Elektronik yang sering digunakan oleh responden 

No 

Jenis Media 

Elektronik 

yang sering 

digunakan 

Sering Jarang 
Tidak 

pernah 

Jumlah 

F % f % f % f 
% 

1 Televisi 73 73% 24 24% 3 3% 100 100% 

2 Radio 6 6% 11 11% 83 83% 100 100% 

3 Website 0 0% 0 0% 100 100% 100 100% 

4 Koran online 0 0% 0 0% 100 100% 100 100% 

5 Media sosial 0 0% 0 0% 100 100% 100 100% 
Sumber: Kuisioner No. 10 

Tabel 3.8 menampilkan gambaran pilihan media elektronik yang 

digunakan oleh lansia anggota Karang Werda dalam melakukan pemenuhan 

kebutuhan informasinya, yakni : Televisi, Radio, Website, Koran Online, Media 

Sosial. 

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa mayoritas lansia masih 

menggunakan media elektronik televisi untuk mencari informasi, yakni sebanyak  

73 responden (73%) mengatakan “sering” menggunakan televisi untuk mencari 

informasi dan sebanyak 24 responden (24%) mengatakan “jarang” menggunakan 
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televisi untuk mencari informasi. Sisanya hanya sebanyak 3 responden (3%) yang 

menyatakan bahwa mereka tidak menggunakan televisi untuk mencari informasi. 

Berdasarkan hasil probing dengan responden, lansia menyatakan bahwa 

mereka sering menonton televisi untuk memenuhi kebutuhan informasinya, 

dikarenakan hampir keseluruhan dari lansia memiliki televisi di rumahnya, 

sehingga menonton siaran informasi di televisi merupakan kegiatan sehari-hari 

yang selalu dilakukan. 

 “Kalo nonton TV itu sering mbak, soalnya kan buat hiburan kalo 
dirumah, mulai pagi nonton ceramah, nonton berita juga kan berita ada terus 
dari pagi sampai malam.”(R.25) 

Beberapa lansia juga masih menggunakan radio untuk mencari informasi 

yakni sebanyak 11 responden yang mengatakan “jarang” (11%) dan sebanyak 6 

responden (6%) menyatakan “sering” menggunakan radio untuk mencari 

informasi. Namun memang, mayoritas responden yakni sebanyak 83 responden 

(83%) menyatakan bahwa mereka tidak menggunakan radio untuk mencari 

informasi. 

Berbeda dengan televisi, berdasarkan hasil probing dengan responden, 

lansia menyatakan bahwa mereka tidak mendengarkan radio untuk memenuhi 

kebutuhan informasinya, dikarenakan mayoritas dari lansia yang diteliti tidak 

memiliki radio di rumahnya, sehingga mereka tidak menggunakan radio untuk 

mendapatkan informasi. 

“kalo radio saya nggak punya, sekarang kan radio sudah jarang ya mbak, 
seringnya orang sekarang itu nonton TV..”(R.25) 

Dari data pada tabel di atas pula dapat diketahui bahwa lansia tidak 

menggunakan “website”, “koran online” dan “media sosial” untuk mencari 

informasi yakni dengan presentase “tidak pernah” sebanyak 100% atau 

keseluruhan responden menjawab “tidak pernah”. 

Berdasarkan hasil probing dengan responden, lansia menyatakan bahwa 

mereka tidak pernah menggunakan website, koran online serta media sosial untuk 

memenuhi kebutuhan informasinya, dikarenakan keseluruhan dari lansia yang 

diteliti tidak dapat mengoperasikan gadget maupun teknologi lainnya yang dapat 
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digunakan untuk membuka internet, sehingga untuk mengaksesnya juga tidak tahu 

caranya. 

 “gak bisa mbak pake internet, bukanya saja nggak bisa, sudah tua juga 
buat apa mainan internet.. hehe..”(R.81) 

III.2.1.5  Sumber informasi yang dituju  

Tabel 3.9 Sumber informasi yang dituju oleh responden 

No 

Sumber 

informasi yang 

dituju 

Sering Jarang 
Tidak 

pernah 

Jumlah 

f % f % f % f % 

1 Perpustakaan 0 0% 0 0% 100 100% 100 100% 

2 TBM 2 2% 5 5% 93 93% 100 100% 

3 Toko Buku 0 0% 18 18% 82 82% 100 100% 

4 Internet 0 0% 0 0% 100 100% 100 100% 

5 Keluarga 65 65% 35 35% 0 0% 100 100% 

6 Teman Karang 
Werda 70 70% 30 30% 0 0% 100 100% 

7 Pakar Informasi 64 64% 36 36% 0 0% 100 100% 

Sumber: Kuisioner No. 11 

Tabel 3.9 menampilkan gambaran pilihan sumber informasi yang dituju 

oleh lansia anggota Karang Werda ketika melakukan pemenuhan kebutuhan 

informasinya, yakni : Perpustakaan, Taman Bacaan Masyarakat, Toko Buku, 

Internet, Keluarga, Teman Karang Werda dan Pakar Informasi. 

Dari data di atas pula, didapatkan data bahwa lansia tidak menggunakan 

sumber informasi “perpustakaan” dan “internet” untuk mencari informasi yakni 

dengan presentase “tidak pernah” menjadikan perpustakaan dan internet sebagai 

sumber informasi yang dituju yakni sebanyak 100%. 

Berdasarkan hasil probing dengan responden lansia mengenai alasan dari 

mengapa keseluruhan lansia tidak menuju ke perpustakaan untuk memenuhi 

kebutuhan informasinya, para lansia menyatakan bahwa lokasi perpustakaan yang 

cukup jauh menjadikan perpustakaan bukanlah menjadi sumber informasi yang 
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mereka tuju, mengingat bahwa kemampuan fisik lansia juga semakin menurun 

untuk perjalanan jauh. 

“sudah tua gini mbak, masak mau ke perpustakaan, jaraknya jauh, kaki 
udah gak kuat kalau dibuat kemana-mana.”(R.83) 

Selain lokasi perpustakaan yang jauh, beberapa responden lansia 

menyebutkan alasan lain mereka tidak menjadikan perpustakaan sebagai sumber 

informasi yang dituju, yakni salah satunya fasilitas yang ada di perpustakaan 

bukanlah untuk para lanjut usia. Lanjut usia membutuhkan fasilitas dan 

perlakukan yang berbeda daripada masyarakat pada usia lainnya, sehingga mere 

menganggap bahwa perpustakaan masih belum menyediakan fasilitas khusus yang 

sesuai dengan karakteristik lanjut usia. 

“perpustakaan kan buat anak muda bukan buat lansia, lihat aja 
fasilitasnya, saya nggak pernah tau kalo ada fasilitas khusus lansia di 
perpustakaan .”(R.83) 

Sama halnya dengan probing pada tabel 3.8 mengenai website, koran 

online dan media sosial, berdasarkan hasil probing dengan responden pula, lansia 

menyatakan bahwa mereka tidak pernah menggunakan internet untuk memenuhi 

kebutuhan informasinya, dikarenakan keseluruhan dari lansia yang diteliti tidak 

dapat mengoperasikan gadget maupun teknologi lainnya yang dapat digunakan 

untuk membuka internet, sehingga untuk mengaksesnya juga tidak tahu caranya. 

 “gak bisa mbak pake internet, bukanya saja nggak bisa, sudah tua juga 
buat apa mainan internet.. hehe..”(R.81) 

Untuk Taman Bacaan Mayarakat, sebagian besar lansia menyatakan “tidak 

pernah” menjadikan TBM sebagai sumber informasi yang ia pilih, yakni sebanyak 

93 responden (93%). Namun dapat dilihat pula bahwa terdapat beberapa lansia 

yakni sebanyak 2 dan 5 responden yang mengunjungi TBM untuk memenuhi 

kebutuhan informasinya, yakni dengan presentasi “sering” sebanyak 2% dan 

“jarang” sebanyak 5%. 

Berdasarkan hasil probing dengan responden lansia mengenai alasan 

mereka tidak menjadikan TBM sebagai sumber informasi yang mereka tuju, 

lansia menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak mengetahui apa itu TBM serta 

tidak mengetahui pula adanya TBM yang berada di daerah dekat rumah mereka, 
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hanya beberapa saja yang mengetahui bahwa ada TBM di sekitar, namun tidak 

tertarik untuk berkunjung dikarenakan lokasi TBM yang masih dianggap jauh 

oleh mereka dan ada beberapa TBM yang tidak aktif di daerah tersebut. 

“saya baru pertama kali dengar ada yang namanya TBM, kalau 
perpustakaan saya tau.” (R. 15) 

Tidak jauh berbeda dengan Taman Bacaan Masyarakat, untuk sumber 

informasi Toko Buku, sebanyak 82 responden lansia (82%) menyatakan “tidak 

pernah” menjadikan Toko Buku sebagai sumber informasi yang ia tuju. Namun 

dapat dilihat pula bahwa terdapat beberapa lansia yakni sebanyak responden yang 

mengunjungi Toko Buku untuk memenuhi kebutuhan informasinya, yakni dengan 

presentasi “jarang” sebanyak 18%. 

Berdasarkan hasil probing dengan responden lansia mengenai alasan 

mereka tidak menjadikan toko buku sebagai sumber informasi yang mereka tuju, 

lansia menyatakan bahwa mereka tidak tertarik untuk pergi ke toko buku 

dikarenakan lokasi toko buku yang dianggap jauh oleh mereka, serta ketertarikan 

mereka untuk membaca buku juga masih rendah. 

“ke toko buku juga mau ngapain mbak hehe...jauh tempatnya, lagipula 
sudah jarang baca buku juga.” (R. 22) 

Dari data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa sumber informasi 

Keluarga mendapatkan frekuensi tertinggi sebagai tujuan lansia untuk memenuhi 

kebutuhan informasinya, yakni dengan frekuensi “sering” sebanyak 65% dan 

“jarang” sebanyak 35%.  

Dari data di atas pula, dapat dilihat bahwa sebagian besar lansia akan 

menuju pada sumber informasi “Teman Karang Werda” untuk mencari informasi 

yakni sebanyak 70 responden yang mengatakan “sering” (70%) dan 30 responden 

mengatakan “jarang” (30%).  

Berdasarkan hasil probing dengan responden lansia mengenai alasan 

mereka menjadikan keluarga dan teman Karang Werda sebagai sumber informasi 

yang sering mereka tuju, lansia menyatakan bahwa mereka lebih sering 

menanyakan informasi kepada keluarga dikarenakan keluarga merupakan orang 

terdekat yang dapat memberikan informasi. Sama halnya dengan keluarga, teman 
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Karang Werda juga menjadi sumber informasi yang sering dituju dikarenakan 

kebanyakan teman Karang Werda tempat tinggalnya dekat atau bertetangga, 

sehingga bertanya informasi kepada keluarga dan teman Karang Werda lebih 

sering untuk dilakukan. 

“kalo mau tanya informasi ya enak sama keluarga, soalnya kan deket satu 
rumah jadi enak. Sama temen Karang Werda ya sering juga, kan rumahnya deket 
tetanggaan jadi biasanya kalau pagi sama sore sering ketemu cerita-cerita.” 
(R.1) 

Sama halnya dengan sumber informasi Keluarga, dapat dilihat pada tabel 

di atas bahwa Pakar Informasi mendapatkan frekuensi tertinggi sebagai tujuan 

lansia untuk memenuhi kebutuhan informasinya, yakni dengan frekuensi “sering” 

sebanyak 64% dan “jarang” sebanyak 36%.  

Berdasarkan hasil probing dengan responden lansia mengenai alasan 

mereka menjadikan pakar informasi sebagai sumber informasi yang sering mereka 

tuju, lansia menyatakan bahwa mereka lebih sering menanyakan informasi kepada 

pakar informasi yakni dokter, baik dokter puskesmas maupun dokter langganan 

pribadi, dikarenakan dokter tersebut dianggap lebih mengetahui secara mendalam 

daripada sumber informasi lainnya. Selain pengetahuan dokter yang dianggap 

luas, keberadaan dokter puskesmas di puskesmas setempat yang letaknya juga 

tidak jauh dari rumah mereka menjadi alasan mengapa lansia memilih menjadikan 

dokter puskmas sebagai sumber informasi yang ditujunya. 

“seringnya pergi ke dokter puskesmas kalo pengen tau tentang penyakit, 
biasanya kalo sakit langsug tanya ke dokter ini penyakit apa ya? Gitu.. enak, 
dekat terus juga dokternya baik..” (R.1) 

III.2.1.6 Alasan memilih sumber informasi terkait 

Tabel 3.10 Alasan responden memilih sumber informasi terkait 

No. Alasan memilih sumber informasi terkait f % 

1 Informasi yang dihasilkan lebih lengkap, 
rinci dan jelas 9 9% 

2 Mudah untuk dijangkau 60 60% 
3 Merupakan sumber yang terpercaya 0 0% 

4 Penyampaian infomasinya menggunakan 
bahasa yang lebih mudah dimengerti 31 31% 

Total 100 100% 
Sumber: Kuisioner No. 12 
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Tabel 3.10 memperlihatkan alasan lansia anggota Karang Werda memilih 

sumber informasi pada tabel 3.9. Dari data diatas menunjukkan bahwa sebagian 

besar lansia memilih sumber informasi terkait dengan alasan bahwa sumber 

informasi tersebut mudah untuk dijangkau, yakni sebanyak 60 responden atau 

60%, selanjutnya sebanyak 31 responden lansia (31%) memilih sumber informasi 

terkait dengan alasan bahwa penyampaian infomasinya menggunakan bahasa 

yang lebih mudah dimengerti, sedangkan 9 responden lansia lainnya (9%) 

menyatakan bahwa alasan ia sumber infromasi terkait yakni dikarenakan sumber 

informasi tersebut menghasilkan informasi yang lebih lengkap, rinci dan jelas 

bagi mereka. 

Setelah dilakukan probing dengan responden, lansia lebih memilih suatu 

sumber informasi yang lebih mudah untuk dijangkau, dengan alasan bahwa pada 

saat usia lanjut, kemampuan akomodasi lansia untuk pergi ke suatu tempat yang 

sekiranya jauh sudah mulai menurun, sehingga dari berbagai sumber informasi 

yang ada, lansia akan memilih sumber informasi yang mudah dijangkau olehnya 

untuk memenuhi kebutuhan informasinya. 

“alasannya ya karena mereka deket mbak, keluarga kan satu rumah, terus 
tetangga juga deket, dokter puskesmas juga gak seberapa jauh. Jadi kalo deket 
kan enak mbak, mau tanya-tanya ya jadi gampang.” (R. 20) 

III.2.2 Fungsi Informasi 

 Pada sub-sub bab ini, akan disajikan data mengenai analisis kebutuhan 

informasi yang berkaitan dengan “Fungsi Informasi” pada lansia anggota Karang 

Werda di Surabaya, yang mana pada bagian ini berisi mengenai tujuan melakukan 

penemuan informasi serta pemanfaatan informasi setelah didapatkan. Dalam hal 

ini, sebagai anggota Karang Werda, setiap satu bulan sekali diadakan pertemuan 

yang salah satu isi pertemuannya yakni sharing informasi, sehingga setiap 

anggota biasanya akan menyampaikan informasi-informasi berdasarkan tema 

yang dibahas pada pertemuan tersebut. Dengan mengetahui partisipasi hingga 

tindakan yang dilakukan oleh lansia setelah mengikuti forum sharing infomasi, 

akan dapat dilihat gambaran mengenai pemanfaatan informasi oleh lansia setelah 

didapatkannya informasi tersebut. 
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III.2.2.1 Manfaat membaca Buletin Karang Werda 

Tabel 3.11 Manfaat membaca Buletin Karang Werda 

No. Manfaat membaca Buletin Karang Werda f % 

1 Mendapatkan Informasi mengenai Karang Werda 
lain di luar Kota Surabaya 10 36% 

2 Menjadi lebih update akan topik-topik tertentu 8 29% 
3 Mengisi waktu luang dengan menjawab rubrik kuis 2 6% 

4 Mengetahui informasi-informasi seputar lansia yang 
tidak diketahui sebelumnya 8 29% 

Total 28 100% 
Sumber: Kuisioner no. 13 

Tabel 3.11 menunjukkan gambaran manfaat apakah yang dirasakan oleh 

apakah lansia anggota Karang Werda setelah membaca Buletin Karang Werda. 

Dari data di atas dapat dilihat bahwa lansia anggota Karang Werda mendapatkan 

manfaat yakni dapat mengetahui Informasi mengenai Karang Werda lain di luar 

Kota Surabaya sebanyak 10 responden (36%). Selanjutnya sebanyak 8 responden 

(29%) menyatakan bahwa mereka menjadi lebih update akan topik-topik tertentu 

setelah membaca buletin Karang Werda. Kemudian sebanyak 8 responden (29%) 

lansia menyatakan bahwa mengetahui informasi-informasi seputar lansia yang 

tidak diketahui sebelumnya dengan membaca buletin Karang Werda. Sisanya 

yakni hanya sebanyak 2 responden (6%) yang menyatakan bahwa buletin Karang 

Werda dapat mengisi waktu luang dengan menjawab rubrik kuis. 

Setelah dilakukan probing dengan responden mengenai manfaat buletin 

Karang Werda, jawaban bahwa mereka dapat mengetahui Informasi mengenai 

Karang Werda lain di luar Kota Surabaya menjadi hal yang penting, di mana pada 

nantinya informasi mengenai kegiatan Karang Werda di kota lain tersebut dapat 

menjadi masukkan untuk membuat program-program khusus lansia lainnya di 

Karang Werda wilayahnya sendiri. Selain itu informasi mengenai Karang Werda 

di kota lain tersebut secara tidak langsung dapat menjadi media komunikasi satu 

arah antara Karang Werda di berbagai wilayah pula. 

“biasanya yang pertama dilihat itu gimana sih keadaan Karang Werda 
yang diliput di buletin itu, kayak kegiatannya yang dilakukan itu seperti apa, kan 
kalo diliput gitu berarti kegiatannya unik gitu mbak, jadi ya biar nanti mungkin 
bisa kita jadikan ide untuk Karang Werda di sini gitu.” (R. 1) 
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III.2.2.2 Jangka Waktu Terbitan Buletin Karang Werda 

Tabel 3.12 Jangka Waktu Terbitan Buletin Karang Werda 

No. 
Jangka Waktu Terbitan Buletin Karang 

Werda 
f % 

1 Sudah cukup hanya diterbitkan dua bulan sekali 20 71% 

2 Sebaiknya diterbitkan lebih dari dua bulan sekali 
(satu minggu/satu bulan sekali) 8 29% 

3 Sebaiknya diterbitkan kurang dari dua bulan sekali 
(tiga bulan sekali, empat bulan sekali, dst) 0 0% 

Total 28 100% 
Sumber: Kuisioner no. 14 

Tabel 3.12 menunjukkan menunjukkan gambaran mengenai jangka waktu 

terbitan Buletin Karang Werda yang diinginkan oleh lansia anggota Karang 

Werda. Dari data di atas dapat dilihat bahwa lansia anggota Karang Werda merasa 

bahwa sudah cukup jika Buletin Karang Werda hanya diterbitkan setiap dua bulan 

sekali, yakni sebanyak 20 responden (71%). Sedangkan sisanya yakni 8 responden  

(29%) menyatakan bahwa sebaiknya Buletin Karang Werda diterbitkan lebih dari 

dua bulan sekali (satu minggu/satu bulan sekali). 

Setelah dilakukan probing dengan responden, lansia lebih memilih bahwa 

sudah cukup jika Buletin Karang Werda hanya diterbitkan setiap dua bulan sekali, 

dikarenakan penerbitan dan pendistribusian buletin Karang Werda itu sendiri 

dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga oleh para lansia 

dianggap bahwa untuk mendistribusikan ke seluruh Karang Werda di Jawa Timur 

setiap dua bulan sekali saja sudah dirasa sulit, apalagi jika diterbitkan lebih dari 

dua bulan sekali. 

“saya rasa cukup dua bulan sekali itu, soalnya kan itu dari pemerintah, 
mungkin nerbitin, cetak, sama distribusinya kan sulit ke banyak Karang Werda, 
jadi saya rasa ya dua bulan sekali itu sudah cukup lah...” (R. 80) 
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III.2.2.3 Partisipasi yang dilakukan ketika Forum Sharing Informasi di 

Karang Werda 

Tabel 3.13 Partisipasi yang dilakukan oleh lansia ketika Forum Sharing Informasi 
di Karang Werda 

No. 
Partisipasi yang dilakukan ketika Forum Sharing 

Informasi di Karang Werda 
f % 

1 Ikut menyampaikan informasi yang sesuai dengan 
bahasan 44 44% 

2 Hanya menimpali dengan memberikan 
komentar/menanggapi cerita anggota lainnya 24 24% 

3 Hanya mendengarkan saja dan menuliskan informasi 
yang disampaikan untuk catatan pribadi 9 9% 

4 Hanya mendengarkan saja dan tidak melakukan 
apapun 23 23% 

Total 100 100% 
Sumber: Kuisioner No. 15 

 Tabel 3.13 menampilkan partisipasi seperti apa yang dilakukan oleh lansia 

anggota Karang Werda ketika berada dalam forum sharing informasi. Dari data 

diatas didapat data bahwa sebanyak 44 responden (44%) menyatakan bahwa 

mereka ikut menyampaikan informasi yang sesuai dengan bahasan. Selanjutnya 

yakni sebanyak 24 responden (24%) menyatakan bahwa mereka hanya menimpali 

dengan memberikan komentar/menanggapi cerita anggota lainnya pada saat forum 

sharing informasi. Sisanya yakni hanya berpartisipasi mendengarkan saja dan 

tidak melakukan apapun sebanyak 23% dan hanya mendengarkan saja dan 

menuliskan informasi yang disampaikan untuk catatan pribadi sebanyak 9%. 

Setelah dilakukan probing dengan responden mengenai partisipasi lansia 

dalam forum sharing informasi, yakni dengan ikut menyampaikan informasi yang 

sesuai dengan bahasan, diketahui bahwa suasana yang santai dalam forum sharing 

informasi tersebut, membuat mereka juga tidak malu-malu untuk menyampaikan 

informasi yang dimilikinya kepada anggota Karang Werda lainnya dalam 

pertemuan tersebut, sehingga mereka dapat dengan mudah bertukar informasi 

dengan saling bergantian menyampaikan informasi dengan suasana yang santai. 

“saya kalo di pertemuan itu ikut cerita-cerita gitu juga, berbagi informasi 
sama yang lainnya. Lebih enak soalnya cerita-cerita sama temen sendiri, kadang 
juga ada yang nanggapin, ngasih solusi juga, jadi suasananya itu gak serius-
serius banget.” (R.12) 
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III.2.2.4 Kesan mengikuti Sharing Informasi di Karang Werda 

Tabel 3.14 Kesan mengikuti Sharing Informasi di Karang Werda 

No. Kesan mengikuti Sharing Informasi di Karang Werda f % 

1 Kedatangan dokter puskesamas sebagai pakar informasi 
yang memberikan informasi 10 10% 

2 Bisa menyampaikan dan mendapatkan informasi dengan 
cara penyampaian yang santai dan menyenangkan 45 45% 

3 Mendapatkan informasi yang tidak diketahui sebelumnya 45 45% 
Total 100 100% 

Sumber: Kuisioner No. 16 

Tabel 3.14 menampilkan bagaimana kesan yang dirasakan oleh lansia 

anggota Karang Werda ketika mengikuti sharing informasi di Karang Werda. Dari 

data di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 45 responden atau 45% mendapatkan 

kesan bahwa ia bisa menyampaikan dan mendapatkan informasi dengan cara 

penyampaian yang santai dan menyenangkan ketika mengikuti sharing informasi, 

selanjutnya sebanyak 45 responden lansia lainnya (45%) menyatakan bahwa ia 

mendapatkan informasi yang tidak diketahui sebelumnya sebagai kesan ketika 

mengikuti sharing informasi, sedangkan sisanya yakni sebanyak 10 responden 

atau sebesar 10% yang menyatakan bahwa kedatangan dokter puskesmas sebagai 

pakar informasi memberikan kesan baginya. 

Sama halnya dengan probing yang dilakukan pada tabel 3.14, setelah 

dilakukan probing dengan responden mengenai kesan yang diterima lansia dalam 

forum sharing informasi, yakni bisa menyampaikan dan mendapatkan informasi 

dengan cara penyampaian yang santai dan menyenangkan, diketahui bahwa 

suasana yang santai membuat lansia akan merasa nyaman dalam menyampaikan 

informasi yang dimilikinya kepada anggota Karang Werda lainnya pada 

pertemuan tersebut, sehingga mereka dapat dengan mudah bertukar informasi 

dengan saling bergantian menyampaikan informasi. 

“sukanya kalo di pertemuan lansia ini kita kan sudah saling kenal, sudah 
akrab, jadi sharing informasi nya itu juga kayak ngobrol biasa sama temen.” 
(R.11) 
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III.2.2.5 Jangka Waktu Kegiatan Sharing Informasi di Karang Werda 

Tabel 3.15 Jangka Waktu Kegiatan Sharing Informasi di Karang Werda 

No. 
Jangka Waktu Kegiatan Sharing Informasi di 

Karang Werda 
f % 

1 Sudah cukup hanya satu bulan sekali 95 95% 
2 Ingin dilakukan lebih dari satu bulan sekali 5 5% 
3 Lebih baik tidak usah dilakukan sharing informasi 0 0% 

Total 100 100% 
Sumber: Kuisioner No. 17 

Tabel 3.15 menunjukkan menunjukkan gambaran mengenai jangka waktu 

kegiatan Sharing Informasi yang diinginkan oleh lansia anggota Karang Werda. 

Dari data di atas dapat dilihat bahwa 95 responden lansia anggota Karang Werda 

merasa bahwa sudah cukup jika kegiatan Sharing Informasi hanya dilakukan 

setiap satu bulan sekali (95%), sedangkan sisanya yakni 5 responden (5%) 

menyatakan bahwa sebaiknya kegiatan Sharing Informasi dilaksanakan lebih dari 

satu bulan sekali. 

Setelah dilakukan probing dengan responden, lansia lebih memilih bahwa 

sudah cukup jika kegiatan Sharing Informasi hanya dilakukan setiap satu bulan 

sekali, dikarenakan setiap minggunya terdapat kegiatan lain yang dilaksanakan 

oleh lansia anggota Karang Werda, seperti misalnya senam dan pengajian rutin 

setiap minggunya, sehingga apabila kegiatan sharing informasi dilakukan lebih 

dari satu bulan sekali akan membingungkan pengurus Karang Werda dalam 

mempersiapkan segala perlengkapan untuk setiap pertemuan tersebut. 

“satu bulan sekali itu udah cukup kok mbak, kan kita juga ada senam tiap 
minggu, terus pengajian juga.. saya sebagai pengurus itu kadang yang ribet 
sendiri menyiapkannya.. hehe..” (R. 14) 
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III.2.2.6 Manfaat Kegiatan Sharing Informasi di Karang Werda 

Tabel 3.16 Manfaat Kegiatan Sharing Informasi di Karang Werda 

No. 
Manfaat Kegiatan Sharing Informasi di Karang 

Werda 
f % 

1 Dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sedang 
dihadapi 9 9% 

2 Agar tidak dianggap ketinggal informasi 50 50% 
3 Dapat menambah pengetahuan baru tentang suatu topik 39 39% 
4 Dapat mengisi waktu luang saja 2 2% 

Total 100 100% 
Sumber: Kuisioner No. 18 

Tabel 3.16 memperlihatkan manfaat kegiatan sharing informasi yang 

dirasakan oleh lansia anggota Karang Werda setelah mengikuti kegiatan sharing 

informasi pada pertemuan lansia. Dari data di atas menunjukkan sebanyak 50 

responden atau 50% responden menyatakan bahwa kegiatan sharing informasi 

dapat membuatnya update akan informasi atau tidak dianggap ketinggal 

informasi. Selanjutnya, sebanyak 95 responden menyatakan bahwa kegiatan 

sharing informasi dapat menambah pengetahuan baru tentang suatu topik dengan 

presentase sebanyak 95%, kemudian sebanyak 9 responden menyatakan bahwa 

kegiatan sharing informasi dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sedang 

dihadapi atau sebanyak 9%. Sedangkan sisanya, sebanyak 2 responden  (2%) 

menyatakan bahwa kegiatan sharing informasi dapat membantunya dalam 

mengisi waktu luang. 

Setelah dilakukan probing dengan responden mengenai manfaat dari 

forum sharing informasi, yakni dapat membuat lansia menjadi lebih update akan 

informasi atau tidak dianggap ketinggal informasi, diketahui bahwa dalam forum 

sharing informasi pengurus Karang Werda, baik itu ketua maupun sie lainnya 

selalu menyampaikan informasi terbaru akan kegiatan Karang Werda yang akan 

dilakukan dalam waktu dekat. Selain itu biasanya, ketua kelurahan juga akan turut 

serta memberikan informasi-informasi mengenai keadaan sekitar di wilayah 

Karang Werda tersebut berada, sehingga membuat lansia yang mengikuti forum 

sharing informasi tentunya akan mendapatkan informasi-informasi yang up to 

date. 
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“biasanya sebagai pengisi acara itu ada bapak lurah yang menyampaikan 
info tentang keadaan wilayah wonorejo ini mbak..kalo dari Karang Werda nya 
sendiri biasanya ketuanya yang menyampaikan jadwal kegiatan-kegiatan Karang 
Werda, ada info lomba-lomba gitu juga disampaikan. ” (R.3) 

III.2.2.7 Tindakan yang dilakukan setelah mengikuti Kegiatan Sharing 

Informasi di Karang Werda 

Tabel 3.17 Tindakan yang dilakukan setelah mengikuti Kegiatan Sharing 
Informasi di Karang Werda 

No. 
Tindakan yang dilakukan setelah mengikuti Kegiatan 

Sharing Informasi di Karang Werda 
f % 

1 Menceritakan informasi baru yang didapatkan kepada 
kerabat lainnya 62 62% 

2 Menyimpan informasi tersebut di dalam pikiran saja dan 
tidak dibagikan 31 31% 

3 Menyalin informasi baru tersebut dalam catatan sehingga 
bisa dibaca kembali ketika membutuhkan informasi terkait 7 7% 

Total 100 100% 
Sumber: Kuisioner No. 19 

Tabel 3.17 memperlihatkan tindakan seperti apa yang dilakukan oleh 

lansia anggota Karang Werda setelah mengikuti kegiatan sharing informasi pada 

pertemuan lansia. Dari data di atas menunjukkan bahwa sebagaian besar lansia, 

yakni sebanyak 62 responden lansia akan menceritakan informasi baru yang 

didapatkan kepada kerabat lainnya dengan presentase sebanyak 62%. Selanjutnya 

sebanyak 31 responden atau 31% responden memilih menyalin informasi baru 

tersebut dalam catatan sehingga bisa dibaca kembali ketika membutuhkan 

informasi terkait, dan sisasnya sebanyak 7 responden yang atau sebanyak 7% akan 

menyalin informasi baru yang didapatkan tersebut dalam catatan sehingga bisa 

dibaca kembali ketika membutuhkan informasi terkait. 

Setelah dilakukan probing dengan responden mengenai tindakan yang 

dilakukan setelah mengikuti kegiatan sharing informasi, yakni lansia akan 

menceritakan informasi baru yang didapatkan kepada kerabat lainnya, diketahui 

bahwa kedekatan hubungan antara lansia dengan teman/kerabat membuat 

interaksi yang dihasilkan pun semakin intens. Ketika lansia mendapatkan suatu 

informasi baru, ia akan menyampaikan kepada keluarga di rumahnya maupun 

tetangga sebelahnya untuk dibahas secara bersama-sama.  
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“habis ikut pertemuan gitu kan pastinya dapet informasi baru ya 
mbak..nah itu kalo sampe rumah ya saya sampaikan ke keluarga, saya 
ceritakan..kalo ada tetangga yang belum tau juga pasti saya ceritakan, soalnya 
informasi kan emang untuk dibagi mbak, bukan untuk disimpan sendiri.” (R.13) 

III.2.3 Bentuk Informasi 

 Pada sub-sub bab ini, akan disajikan data mengenai analisis kebutuhan 

informasi yang berkaitan dengan “Bentuk Informasi” pada lansia anggota Karang 

Werda di Surabaya, yang mana pada bagian ini berisi mengenai pilihan akan 

bentuk informasi yang diminati oleh lansia, yakni apakah cetak, elektronik atau 

informasi yang didapatkan melalui tatap muka. 

III.2.3.1 Bentuk Informasi yang Disukai 

Tabel 3.18 Bentuk Informasi yang Disukai oleh responden 

No. Bentuk Informasi yang Disukai f % 

1 Informasi cetak (buku, koran, dll) 12 12% 
2 Informasi elektronik (televisi, internet, dll) 2 2% 

3 Informasi yang disampaikan secara langsung 
(tatap muka) 86 86% 

Total 100 100% 
Sumber: Kuisioner No. 20 

Tabel 3.18 memperlihatkan gambaran bentuk informasi seperti apa yang 

disukai oleh lansia anggota Karang Werda. Dari data di atas menunjukkan bahwa 

mayoritas lansia menyukai informasi yang disampaikan secara langsung (tatap 

muka) dengan presentase sebanyak 86% atau sebanyak 86 responden yang 

memilihnya. Selanjutnya sebanyak 12 responden (12%) menyukai bentuk 

informasi cetak, dan hanya sebanyak 2 responden yang memilih bentuk informasi 

elektronik atau sebanyak 2%. 

Tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Irith Getz dan 

Gabriella Weissman (2010) pada kelompok lanjut usia di Israeli, didapatkan hasil 

bahwa kelompok lanjut usia menyukai informasi yang disampaikan melalui 

percakapan. 
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III.2.3.2 Alasan menyukai Informasi Cetak 

Tabel 3.19 Alasan Responden menyukai Informasi Cetak 

No. Alasan menyukai Informasi Cetak f % 

1 Tidak memerlukan keahlian khusus dalam 
mengaksesnya 0 0% 

2 Bahasanya lebih mudah dipahami 5 42% 
3 Lebih mudah untuk didapatkan 7 58% 

Total 12 100% 
Sumber: Kuisioner No. 21 

Tabel 3.19 berkaitan dengan tabel 3.18 yakni memperlihatkan alasan 

lansia anggota Karang Werda mengapa lebih memilih informasi cetak. Data di 

atas menunjukkan sebanyak 7 responden (58%) yang memilih informasi cetak, 

menyukai informasi cetak dengan alasan bahwa informasi cetak lebih mudah 

untuk didapatkan, selanjutnya sisanya sebanyak 5 responden (42%) yang memilih 

informasi cetak, menyatakan bahwa informasi cetak bahasanya lebih mudah 

dipahami. 

Setelah dilakukan probing dengan responden mengenai jawaban informasi 

cetak lebih mudah untuk didapatkan, dari pertanyaan mengapa lansia lebih 

memilih informasi cetak jika dibandingkan dengan bentuk informasi lainnya, 

diketahui bahwa lansia yang menjawab pilihan jawaban tersebut memang suka 

untuk membaca informasi cetak dan memang mengoleksi berbagai macam 

informasi cetak sehingga dapat dengan mudah dibaca kembali jika membutuhkan 

suatu informasi. 

“kebetulan saya kan suka baca, punya koleksi buku di rumah, terus 
langganan koran juga di rumah, jadi ya saya lebih suka informasi cetak, soalnya 
ya itu, saya punya koleksi dan memang sudah terbiasa untuk membaca.” (R.78) 

III.2.3.3 Alasan menyukai Informasi Elektronik 

Tabel 3.20 Alasan Responden menyukai Informasi Elektronik 

No. 
Alasan menyukai Informasi 

Elektronik 
f % 

1 Lebih mudah pengaksesannya 0 0% 
2 Bahasanya lebih mudah dipahami 0 0% 
3 Lebih mudah untuk didapatkan 2 100% 

Total 2 100% 
Sumber: Kuisioner No. 22 
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Tabel 3.20 berkaitan dengan tabel 3.18 yakni memperlihatkan alasan 

lansia anggota Karang Werda mengapa lebih memilih informasi elektronik. Data 

di atas menunjukkan seluruh responden lansia (100%) memilih informasi 

elektronik jika dibandingkan dengan bentuk informasi lainnya. 

Setelah dilakukan probing dengan responden, diketahui bahwa lansia 

menyukai informasi elektronik dengan alasan bahwa informasi elektronik lebih 

mudah untuk didapatkan yakni setiap lansia pasti mempunyai televisi di 

rumahnya.  

“saya suka informasi dari TV aja mbak, soalnya kalo buku saya nggak 
punya, saya juga gak tinggal sama anak saya, jadi informasinya ya dapetnya dari 
nonton TV itu. Wong punyanya saya cuma TV mbak..” (R.90) 

III.2.3.4 Alasan menyukai Informasi yang disampaikan secara langsung 

(Tatap Muka) 

Tabel 3.21 Alasan Responden menyukai Informasi yang disampaikan secara 
langsung (Tatap Muka) 

No. 
Alasan menyukai Informasi yang disampaikan 

secara langsung (Tatap Muka) 
f % 

1 Tidak memerlukan keahlian khusus dalam 
mengaksesnya 5 6% 

2 Cara penyampaiannya lebih mudah dipahami 57 66% 
3 Lebih mudah untuk didapatkan/dijangkau 24 28% 

Total 86 100% 
Sumber: Kuisioner No. 23 

Tabel 3.21 berkaitan dengan tabel 3.18 yakni memperlihatkan alasan 

lansia anggota Karang Werda mengapa lebih memilih informasi yang 

disampaikan secara langsung (tatap muka). Data di atas menunjukkan bahwa 

lansia menyukai informasi yang disampaikan secara langsung (tatap muka) 

dikarenakan cara penyampaiannya lebih mudah dipahami yakni sebanyak 57 

reponden (66%), selanjutnya sebanyak 24 responden (28%) menyatakan 

menyukai informasi yang disampaikan secara langsung dikarenakan lebih mudah 

untuk didapatkan/dijangkau, yakni informasi yang berasal dari orang-orang 

terdekat yang pada setiap waktu dapat ditemui. Sisanya yakni sebanyak 5 

responden (6%) menyatakan bahwa menyukai informasi yang disampaikan secara 

ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS KEBUTUHAN INFORMASI... NARENDA AULIA DEANAWA



III-29 
 

langsung dikarenakan tidak memerlukan keahlian khusus dalam mengakses 

informasi melalui tatap muka. 

Setelah dilakukan probing dengan responden mengenai alasan lansia 

mengapa lebih menyukai informasi yang disampaikan secara langsung, yakni 

dikarenakan cara penyampaiannya lebih mudah dipahami dan apabila masih 

belum paham dapat dengan mudah berkomunikasi dan bertanya hingga paham 

akan informasi tersebut. Berbeda dengan informasi cetak dan elektronik yang 

mana apabila lansia masih belum paham, mereka tidak bisa bertanya hingga 

paham, selain itu informasi yang disampaikan secara langsung biasanya 

menggunakan pilihan kata yang mudah untuk dipahami. 

“kalo disuruh milih ya informasi yang disampaikan melalui tatap muka itu 
mbak, kan lebih enak penyampaiannya kayak ngobrol, bisa dua arah, kalo gak 
jelas kan bisa langsung tanya juga.” (R.1) 

III.2.4 Kesadaran akan Informasi 

 Pada sub-sub bab ini, akan disajikan data mengenai analisis kebutuhan 

informasi yang berkaitan dengan “Kesadaran akan Informasi” pada lansia anggota 

Karang Werda di Surabaya, yang mana pada bagian ini berisi mengenai gambaran 

pada sejauh mana lansia merasakan bahwa dirinya membutuhkan informasi serta 

bagaimana perasaan serta tindakan yang dilakukan ketika merasakan bahwa ia 

membutuhkan informasi. 

III.2.4.1 Keadaan dimana Membutuhkan Informasi 

Tabel 3.22 Keadaan dimana Lansia Membutuhkan Informasi 

No. Keadaan dimana Membutuhkan Informasi f % 

1 Ketika sedang menghadapi masalah yang berkaitan 
dengan topik tersebut 52 52% 

2 Ketika informasi yang dimiliki dirasa masih kurang 38 38% 
3 Ketika topik tersebut sedang hangat dibicarakan 10 10% 

4 Ketika diharuskan untuk membuat keputusan terkait 
dengan suatu informasi 0 0% 

Total 100 100% 
Sumber: Kuisioner No. 24 

Tabel 3.22 menunjukkan gambaran keadaan bilamana lansia anggota 

Karang Werda membutuhkan informasi. Dari data di atas sebanyak 52 responden 
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(52%) menyatakan bahwa ia merasakan bahwa ia membutuhkan informasi ketika 

sedang mengalami masalah yang berkaitan dengan topik tersebut, selanjutnya 

sebanyak 38 responden (38%) membutuhkan informasi ketika informasi yang 

dimiliki dirasa masih kurang, sedangkan sisanya sebanyak 10 responden (10%) 

membutuhkan informasi ketika topik tersebut sedang hangat dibicarakan, 

sehingga ingin tahu dan ingin ikut update akan topik tersebut. 

Berdasarkan hasil probing dengan responden, diketahui bahwa lansia 

membutuhkan suatu informasi apabila sedang menghadapi masalah yang 

berkaitan dengan topik tersebut, dengan alasan bahwa ketika lansia sedang 

menghadapi suatu masalah, maka secara tidak langsung mereka akan berusaha 

untuk memenuhi kebutuhan informasinya tersebut. 

 “butuh informasi ya pas lagi ngalamin masalah nah terus informasi itu 
yang emang dibutuhin untuk nyelesaiin masalahnya, jadi emang bener-bener 
butuh..” (R. 10) 

III.2.4.2 Perasaan yang dirasakan Ketika Sadar akan Kebutuhan Informasi 

Tabel 3.23 Perasaan yang dirasakan oleh Responden Ketika Sadar akan 
Kebutuhan Informasi 

No. 
Perasaan yang dirasakan Ketika Sadar 

akan Kebutuhan Informasi 
f % 

1 Sangat Gelisah 8 8% 
2 Gelisah 67 67% 
3 Biasa saja 25 25% 

Total 100 100% 
Sumber: Kuisioner No. 25 

Tabel 3.23 memperlihatkan gambaran perasaan lansia anggota Karang 

Werda ketika sadar bahwa dirinya sedang membutuhkan informasi. Data di atas 

dapat dilihat bahwa sebanyak 67 responden (67%) akan merasa gelisah ketika 

sadar bahwa dirinya membutuhkan informasi. Selanjutnya sebanyak 25 responden 

lansia (25%) merasakan respon yang biasa saja, tidak merasa gelisah akan 

kebutuhan informasinya. Sedangkan sisanya yakni hanya sebanyak 8 responden 

(8%) yang menyatakan bahwa mereka akan merasa sangat gelisah ketika sadar 

bahwa dirinya membutuhkan informasi. 
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Berdasarkan hasil probing dengan responden, diketahui bahwa perasaan 

lansia adalah akan merasa gelisah ketika membutuhkan suatu informasi, melalui 

probing, diketahui bahwa meskipun informasi bukanlah sesuatu yang dianggap 

urgent bagi lansia, namun jika berada dalam keadaan yang benar-benar 

membutuhkan informasi dan kalau informasi tersebut benar-benar fatal dan harus 

dipenuhi pada saat itu juga, mereka akan merasa gelisah untuk ingin segera 

mendapatkan informasi yang dibutuhkannya. 

 “kalo tiba-tiba sakit yang saya gak tau penyakitnya itu apa, ya pasti saya 
cari tau mbak, saya sakit apa ya, kan takut kenapa-kenapa. Jadi kalo pas gitu 
saya langsung tanya dokter.” (R. 90) 

III.2.4.3 Tindakan yang dilakukan Ketika Sadar akan Kebutuhan Informasi 

Tabel 3.24 Tindakan yang dilakukan oleh Responden Ketika Sadar akan 
Kebutuhan Informasi 

No. 
Tindakan yang dilakukan Ketika Sadar akan 

Kebutuhan Informasi 
f % 

1 
Mencari informasi ke berbagai sumber untuk 
mendapatkan informasi yang lebih jelas meskipun 
membutuhkan waktu yang lama 

16 16% 

2 Bertanya kepada sumber informasi terdekat agar 
informasi yang dibutuhkan cepat didapatkan 59 59% 

3 Menunggu informasi datang dengan sendirinya 25 25% 
Total 100 100% 

Sumber: Kuisioner No. 26 

Tabel 3.24 menunjukkan gambaran tindakan yang dilakukan lansia 

anggota Karang Werda ketika sadar bahwa dirinya sedang membutuhkan 

informasi. Data di atas menunjukkan bahwa sebanyak 59 responden atau sebesar 

59% lansia akan bertindak mencari informasi ke sumber terdekat agar informasi 

yang dibutuhkan cepat didapatkan. Selanjutnya sebanyak 25 responden (25%) 

lansia akan menunggu informasi datang dengan sendirinya tanpa melakukan 

tindakan apapun untuk memenuhi kebutuhan informasinya. Kemudian sisanya 

sebanyak 16 responden (16%) akan mencari informasi ke berbagai sumber untuk 

mendapatkan informasi yang lebih jelas meskipun membutuhkan waktu yang 

lebih lama. 
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Berdasarkan hasil probing dengan responden, diketahui bahwa lansia akan 

bertindak mencari informasi ke sumber terdekat agar informasi yang dibutuhkan 

cepat didapatkan, dengan alasan bahwa ketika lansia berada dalam keadaan yang 

benar-benar membutuhkan informasi dan kalau informasi tersebut benar-benar 

fatal dan harus dipenuhi pada saat itu juga, mereka akan merasa gelisah dan ingin 

segera mendapatkan informasi yang dibutuhkannya, yakni dengan mencari 

sumber informasi terdekat agar informasi yang dibutuhkan cepat didapatkan. 

 “pasti cari informasi dari yang terdekat dulu mbak, kalo lagi bener-bener 
butuh terus langsung cari-cari banyak informasi nanti tambah bingung ” (R. 90) 

III.2.5 Sudut Pandang Informasi 

 Pada sub-sub bab ini, akan disajikan data mengenai analisis kebutuhan 

informasi yang berkaitan dengan “Sudut Pandang” pada lansia anggota Karang 

Werda di Surabaya, yang mana pada bagian ini berisi mengenai gambaran pilihan 

akan informasi menggunakan sudut pandang mana yang lebih dipilih oleh lansia. 

Tabel 3.25 Sudut Pandang akan Informasi yang dipilih oleh Responden 

No. 
Sudut Pandang akan Informasi yang dipilih 

oleh Responden 
f % 

1 Informasi yang berasal dari pakar/profesional 100 100% 

2 Informasi dari orang lain yang memiliki masalah 
yang sama (baik tidak kenal maupun kenal) 0 0% 

3 Opini publik 0 0% 
Total 100 100% 

Sumber: Kuisioner No. 27 

Tabel 3.25 menunjukkan gambaran informasi dari sudut pandang seperti 

apa yang dipilih oleh lansia anggota Karang Werda. Dari data di atas, dapat dilihat 

bahwa semua responden memilih informasi yang berasal dari sudut pandang 

pakar/profesional (100%). 

Berdasarkan hasil probing diketahui bahwa lansia memilih informasi dari 

sudut pandang pakar dengan alasan bahwa seorang pakar memiliki pengetahuan 

lebih dalam bidangnya yang tidak dimiliki oleh orang-orang biasanya. 

“kalo disuruh milih ya informasi yang dari pakar itu mbak, namanya 
pakar kan pasti udah profesional ya, kalo dari kayak opini publik gitu kan belum 
tentu orangnya ngerti juga, takutnya salah sih.” (R.1) 
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III.2.6 Kuantitas Informasi 

 Pada sub-sub bab ini, akan disajikan data mengenai analisis kebutuhan 

informasi yang berkaitan dengan “Kuantitas Informasi” pada lansia anggota 

Karang Werda di Surabaya, yang mana pada bagian ini berisi mengenai gambaran 

seberapa besar jumlah informasi yang dibutuhkan oleh lansia untuk dapat 

memenuhi kebutuhan informasinya. 

III.2.6.1 Banyak Sumber Informasi yang Dirasa Cukup 

Tabel 3.26 Banyak Sumber Informasi yang Dirasa Cukup oleh Responden 

No. 
Banyak Sumber Informasi yang 

Dirasa Cukup 
f % 

1 Satu sumber informasi saja 50 50% 
2 Dua atau tiga sumber informasi 21 21% 
3 Tiga atau lebih sumber informasi 29 29% 

Total 100 100% 
Sumber: Kuisioner No. 28 

Tabel 3.26 menunjukkan gambaran besaran kuantitas yang dipilih oleh 

lansia anggota Karang Werda hingga ia merasa cukup terpenuhi kebutuhan 

informasinya. Dari data di atas, dapat dilihat sebanyak 50 responden atau 50% 

menyatakan bahwa satu sumber informasi saja telah dianggap cukup untuk 

memenuhi kebutuhan informasinya, selanjutnya sebanyak 29 responden (29%) 

memilih tiga atau lebih sumber informasi lah yang dirasa cukup untuk memenuhi 

kebutuhan informasinya, sedangkan sisanya sebanyak 21 responden (21%) 

memilih dua atau tiga sumber informasi akan cukup untuk memenuhi kebutuhan 

informasinya. 

Berdasarkan hasil probing diketahui bahwa lansia memilih satu sumber 

informasi saja telah dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan informasinya, 

dikarenakan apabila lansia mendapatkan informasi dari berbagai sumber, akan 

membuat mereka menjadi tambah bingung, sehingga satu sumber informasi saja 

dirasa sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan informasi lansia. 

“kalo udah dapet satu ya satu aja, kalo banyak-banyak tambah bingung, 
tambah ribet mbak.” (R.7) 
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III.2.6.2 Alokasi Jumlah Informasi yang Dibutuhkan 

Tabel 3.27 Alokasi Jumlah Informasi yang Dibutuhkan oleh Responden 

No. Alokasi Jumlah Informasi yang Dibutuhkan f % 

1 Mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dan 
informasi tersebut dalam bentuk yang utuh 8 8% 

2 
Mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dan 
informasi tersebut dalam potongan-potongan yang 
bisa dirangkai kembali 

0 0% 

3 Mendapatkan satu informasi tetapi jelas dan rinci 
sehingga tidak mencari informasi lagi 92 92% 

Total 100 100% 
Sumber: Kuisioner No. 29 

Tabel 3.27 memperlihatkan menunjukkan gambaran alokasi jumlah 

informasi yang dibutuhkan oleh lansia anggota Karang Werda hingga ia merasa 

cukup terpenuhi kebutuhan informasinya. Dari data di atas, dapat dilihat 

mayoritas lansia yakni sebanyak 92 responden (92%) memilih untuk mendapatkan 

satu informasi tetapi jelas dan rinci sehingga tidak mencari informasi lagi, 

sedangkan hanya sebanyak 8 responden (8%) yang memilih untuk mengumpulkan 

informasi sebanyak-banyaknya dan informasi tersebut dalam bentuk yang utuh. 

Tidak jauh berbeda dengan probing pada pertanyaan tabel 3.27, yang mana 

berdasarkan hasil probing diketahui bahwa lansia memilih satu sumber informasi 

saja telah dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan informasinya, dikarenakan 

apabila lansia mendapatkan kumpulan berbagai macam informasi, akan lebih 

membuat mereka menjadi bingung untuk menelaahnya. 

“mending satu tapi jelas itu mbak, soalnya kalo dapet banyak-banyak 
informasi tambah bingung yang mana yang mau dipake .” (R.8) 

III.2.7 Kualitas Informasi 

 Pada sub-sub bab ini, akan disajikan data mengenai analisis kebutuhan 

informasi yang berkaitan dengan “Kualitas Informasi” pada lansia anggota Karang 

Werda di Surabaya, yang mana pada bagian ini berisi mengenai gambaran 

mengenai suatu informasi seperti apa yang dinilai berkualitas oleh lansia. 
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III.2.7.1 Informasi yang dianggap Berkualitas 

Tabel 3.28 Informasi yang dianggap Berkualitas oleh Responden 

No. Informasi yang dianggap Berkualitas f % 

1 Informasi yang diciptakan oleh pihak-pihak yang 
memiliki otoritas 1 1% 

2 Informasi yang disampaikan oleh para pakar ahli 33 33% 

3 Semua informasi adalah informasi yang 
berkualitas 22 22% 

4 Tidak ada Pendapat 44 44% 
Total 100 100% 

Sumber: Kuisioner No. 30 

Tabel 3.28 memperlihatkan gambaran mengenai informasi seperti apa 

yang dianggap berkualitas oleh lansia anggota Karang Werda. Dari data d atas 

dapat dilihat bahwa sebanyak 44 responden (44%) tidak memberikan pendapat 

mengenai informasi mana yang dianggapnya sebagai informasi yang berkualitas. 

Selanjutnya sebanyak 33 responden atau sebesar 33% memilih informasi yang 

disampaikan oleh pakar ahli sebagai informasi yang berkualitas, kemudian 

sebanyak 22 responden (22%) menyatakan bahwa semua informasi adalah 

informasi yang berkualitas, sedangkan sisanya yakni hanyak 1 responden (1%) 

yang menyatakan bahwa informasi yag berkualitas adalah informasi yang 

diciptakan oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas. 

Berdasarkan hasil probing diketahui bahwa responden lansia tidak 

memberikan pendapat ketika ditanya mengenai informasi yang dianggapnya 

berkualitas, lansia yang tidak memberikan pendapat tersebut kurang memahami 

mengenai makna dari informasi yang berkualitas, meskipun peneliti telah 

mencoba untuk menjelaskannya, sehingga memberikan jawaban di luar pilihan 

jawaban dengan makna yang berbeda. 
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III.2.7.2 Sumber Informasi yang Berkualitas 

Tabel 3.29 Sumber Informasi yang Berkualitas menurut Responden 

No. Sumber Informasi yang Berkualitas f % 

1 Perpustakaan/TBM 1 2% 
2 Website Internet 0 0% 
3 Keluarga 0 0% 
4 Teman Karang Werda 0 0% 
5 Pakar Informasi 55 98% 

 Total  56 100% 
Sumber: Kuisioner No. 31 

  Tabel 3.29 memperlihatkan gambaran mengenai sumber informasi seperti 

apa yang dianggap sebagai pemberi informasi yang berkualitas oleh lansia 

anggota Karang Werda. Dari data di atas dapat dilihat bahwa hampir keseluruhan 

responden memilih pakar informasi sebagai sumber informasi yang berkualitas, 

yakni sebanyak 55 responden atau sebesar 98%. Sedangkan hanya 1 responden 

(2%) yang menyatakan bahwa perpustakaan/TBM merupakan sumber informasi 

yag berkualitas. 

Berdasarkan hasil probing diketahui bahwa lansia memilih informasi dari 

seorang pakar informasi sebagai sumber informasi yang berkualitas, dengan 

alasan bahwa seorang pakar informasi pastinya memiliki pengetahuan lebih dalam 

bidangnya yang tidak dimiliki oleh orang-orang biasanya, dan seorang pakar 

informasi telah mendalami berbagai informasi yang sesuai dengan bidangnya 

tersebut dalam waktu yang tidak sedikit, sehingga oleh para lansia, pakar 

informasi dianggap sebagai sumber informasi yang paling berkualitas. 

“dari pakar ahli informasi jelasnya mbak, kan mereka lebih paham, lebih 
tau daripada yang lain jadi ya informasi yang dikasi juga bisa dibilang 
berkualitas, soalnya mereka kan emang jagonya di bidang itu.” (R.19) 

III.2.8 Ke-up to date-an Informasi 

 Pada sub-sub bab ini, akan disajikan data mengenai analisis kebutuhan 

informasi yang berkaitan dengan “Ke-up to date-an Informasi” pada lansia 

anggota Karang Werda di Surabaya, yang mana pada bagian ini berisi mengenai 

gambaran seberapa lama informasi masa lampau yang diperlukan, serta seberapa 

baru informasi terkini yang dibutuhkan oleh lansia. 
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III.2.8.1 Pemilihan Informasi berdasarkan waktu terbit oleh Responden 

Tabel 3.30 Pemilihan Informasi berdasarkan waktu terbit oleh Responden 

No. 
Pemilihan Informasi berdasarkan waktu 

terbit oleh Responden 
f % 

1 Informasi yang paling baru (up-to-date) 18 18% 
2 Informasi masa lampau (tradisional) 5 5% 
3 Dua-duanya 77 77% 

Total 100 100% 
Sumber: Kuisioner No. 32  

Tabel 3.30 menunjukkan pilihan informasi jangka waktu tertentu yang 

lebih diminati oleh lansia anggota Karang Werda. Sebagian besar dari responden 

yakni sebanyak 77 responden (77%) memilih dua-duanya (informasi yang paling 

baru dan informasi masa lampau). Selanjutnya sebanyak 18 responden lebih 

memilih informasi yang paling baru (up to date), dan sisanya yakni sebanyak 5 

responden  (5%) memilih informasi masa lampau (tradisional).  

Berdasarkan hasil probing, responden memilih pilihan dua-duanya 

(informasi terbaru dan informasi tradisional) dikarenakan kedua jenis informasi 

tersebut meskipun memiliki jangka waktu yang berbeda namun pasti memiliki 

keterkaitan. Informasi tradisional bukan berarti bahwa informasi tersebut sudah 

tidak dibutuhkan lagi di masa sekarang, ada kalanya informasi tradisional jika 

dikaitkan atau dimodifikasi dengan informasi terbaru, akan memberikan 

pengetahuan yang baru. 

“kalau disuruh memilih salah satu ya menurut saya ga bisa, pasti ada 
kekurangannya masing-masing mbak.. jadi ya menurut saya dua-duanya itu bisa 
saling melengkapi, saling berkaitan.” (R.2) 

III.2.8.2 Alasan memilih Informasi yang Paling Baru (up-to-date) 

Tabel 3.31 Alasan Responden memilih Informasi yang Paling Baru (up-to-date) 

No. 
Alasan memilih Informasi yang Paling 

Baru (up-to-date) f % 

1 Mengikuti perkembangan jaman 17 94% 
2 Diketahui oleh lebih banyak orang 0 0% 
3 Mudah untuk didapatkan 1 6% 

Total 18 100% 
Sumber: Kuisioner No. 33 
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Tabel 3.31 berkaitan dengan tabel 3.30 yakni memperlihatkan alasan 

lansia anggota Karang Werda mengapa lebih memilih informasi yang paling baru 

(up to date). Data di atas menunjukkan bahwa sebanyak 17 responden (94%) 

memilih informasi terbaru dikarenakan mengikuti perkembangan jaman, 

sedangkan 1 responden lainnya (6%) memilih informasi terbaru dikarenakan 

informasi tersebut diketahui oleh lebih banyak orang daripada informasi masa 

lampau. 

Berdasarkan hasil probing dengan responden yang memilih informasi 

terbaru dibandingkan dengan informasi tradisional, diketahui bahwa informasi 

terbaru lebih dipilih oleh lansia dikarenakan mereka ingin turut serta mengikuti 

perkembangan jaman, dikarenakan seiring berkembangnya jaman, maka semakin 

berkembang pula suatu pengetahuan. Para lansia beranggapan bahwa informasi 

masa sekarang akan berbeda dengan informasi terdahulu, dan informasi terdahulu 

tersebut tidak lagi dapat digunakan untuk menjawab masalah-masalah 

dikehidupan pada masa sekarang ini.  

“kalo disuruh memilih ya saya pilih informasi terbaru itu mbak, soalnya 
kan informasi di setiap jaman itu berbeda-beda. Informasi jaman saya dulu 
mungkin sekarang udah ga ada yang make, semuanya serba up to date istilahnya, 
ya saya juga harus update.” (R.20) 

III.2.8.3 Alasan memilih Informasi Masa Lampau 

Tabel 3.32 Alasan Responden memilih Informasi Masa Lampau 

No. Alasan memilih Informasi Masa Lampau f % 

1 Kepercayaan yang telah turun temurun 0 0% 
2 Malas mencari informasi yang paling terbaru 5 100% 

3 Sumber informasi yang dimiliki hanya memiliki 
informasi masa lampau 0 0% 

Total 5 100% 
Sumber: Kuisioner No. 34 

Tabel 3.32 berkaitan dengan tabel 3.30 yakni memperlihatkan alasan 

lansia anggota Karang Werda mengapa lebih memilih informasi masa lampau 

(tradisional). Data di atas menunjukkan bahwa keseluruhan responden yakni 

sebanyak 5 responden (100%) memilih informasi masa lampau dikarenakan malas 

untuk mencari informasi yang paling terbaru. 
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Berdasarkan hasil probing dengan responden yang memilih informasi 

tradisional dibandingkan dengan informasi terbaru, diketahui bahwa informasi 

tradisional lebih dipilih oleh lansia dikarenakan mereka merasa malas untuk 

mencari informasi yang paling terbaru. Diketahui pula bahwa lansia akan bertahan 

dengan informasi masa lampau yang dimilikinya, dan tidak merasa terganggu 

dengan adanya informasi yang terbaru atau dapat dikatakan mereka merasa acuh 

tak acuh dengan perkembangan informasi. 

“saya milihnya informasi yang dulu aja mbak, sudah tua sudah gak mikir 
informasi-informasi, cari-cari informasi terbaru itu ya buat apa, sudah malas 
mbak.” (R.45) 

III.3 Hambatan yang Ditemui dalam Pemenuhan Kebutuhan Informasi 

Pada sub bab 3.3 ini akan disajikan data yang mengidentifikasi hambatan-

hambatan yang ditemui lansia anggota Karang Werda di Surabaya ketika sedang 

melakukan pemenuhan kebutuhan informasi, yang digambarkan melalui 5 bagian, 

yakni : Waktu, Jarak Akses Informasi, Keahlian mengakses Informasi, Biaya 

untuk Informasi, Kelebihan Informasi (Information Overload). 

III.3.1 Hambatan Waktu 

 Pada sub-sub bab ini, akan disajikan data mengenai identifikasi hambatan 

yang ditemui oleh lansia anggota Karang Werda yang berkaitan dengan “Waktu”, 

yang mana pada bagian ini berisi mengenai kesesuaian antara waktu yang dimiliki 

untuk mencari informasi, dengan waktu yang tersedia. 

III.3.1.1 Kegiatan yang Dilakukan Sehari-Hari 

Tabel 3.33 Kegiatan yang Dilakukan Sehari-Hari oleh Lansia 

No. Kegiatan yang Dilakukan Sehari-Hari f % 

1 Bekerja 34 34% 
2 Merawat cucu 2 2% 

3 Melakukan Tugas Rumah Tangga (masak, 
cuci-cuci, dll) 63 63% 

4 Tidak melakukan kegiatan apapun 1 1% 
Total 100 100% 

Sumber: Kuisioner No. 35 
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Tabel 3.33 menunjukkan kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh lansia 

anggota Karang Werda. Dari data di atas dapat dilihat bahwa sebanyak responden 

yakni sebanyak 63 responden atau sebesar 63% menyatakan bahwa mereka 

melakukan berbagai tugas rumah tangga dalam sehari-hari, selanjutnya sebanyak 

34 responden atau sebesar 34% menyatakan bahwa ia bekerja dalam kegiatan 

sehari-harinya. Kemudian sebanyak 2 responden (2%) menyatakan bahwa ia 

merawat cucu dalam kegiatan sehari-harinya, dan sisanya yakni sebanyak 1 

responden (1%) menjawab bahwa ia tidak melakukan kegiatan apapun. 

III.3.1.2 Rata-Rata Waktu Luang yang Dimiliki 

Tabel 3.34 Rata-Rata Waktu Luang yang Dimiliki oleh Lansia 

No. Rata-Rata Waktu Luang yang Dimiliki f % 

1 Kurang dari 6 jam 5 5% 
2 6-12 jam 35 35% 
3 Lebih dari 12 jam 60 60% 

Total 100 100% 
Sumber: Kuisioner No. 36 

Tabel 3.34 menunjukkan rata-rata waktu luang yang dimiliki oleh lansia 

anggota Karang Werda dalam satu hari. Mayoritas responden yakni sebanyak 60 

responden atau sebesar 60% memiliki waktu luang sebanyak lebih dari 12 jam, 

selanjutnya sebanyak 35 responden (35%) menyatakan bahwa mereka memiliki 

waktu luang sebanyak 6-12 jam setiap harinya, sedangkan 5 responden lainnya 

(%%) hanya memiliki waktu luang kurang dari 6 jam setiap harinya. 

III.3.1.3 Kegiatan yang Dilakukan untuk Mengisi Waktu Luang 

Tabel 3.35 Kegiatan yang Dilakukan untuk Mengisi Waktu Luang 

No. 
Kegiatan yang Dilakukan untuk 

Mengisi Waktu Luang 
f % 

1 Beristirahat 17 17% 
2 Menonton TV 66 66% 
3 Bermain bersama cucu 4 4% 
4 Mengaji 12 12% 
5 Merawat binatang peliharaan 1 1% 

Total 100 100% 
Sumber: Kuisioner No. 37 
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Tabel 3.35 menunjukkan kegiatan apa yang dilakukan oleh lansia anggota 

Karang Werda pada saat waktu luang. Dari data di atas dapat dilihat bahwa 

sebanyak responden yakni sebanyak 66 responden atau sebesar 66% menyatakan 

bahwa mereka akan menonton TV pada saat waktu luang, selanjutnya sebanyak 

17 responden atau sebesar 17% menyatakan bahwa mereka beristirahat di waktu 

luangnya, kemudian sebanyak 12 responden (12%) memilih untuk membaca Al-

Quran untuk mengisi waktu luang. Sisanya yakni sebanyak 4 responden (4%) 

menyatakan bahwa ia akan bermain bersama cucu untuk mengisi waktu luangnya, 

dan 1 responden (1%) memilih untuk merawat binatang peliharaannya di waktu 

luang. 

III.3.1.4 Frekuensi mengakses Informasi 

Tabel 3.36 Frekuensi Responden mengakses Informasi dalam satu minggu 

No. 
Frekuensi Responden mengakses 

Informasi dalam satu minggu 
f % 

1 Setiap hari 46 46% 
2 Dua atau tiga kali seminggu 44 44% 
3 Satu kali seminggu 10 10% 

Total 100 100% 
Sumber: Kuisioner No. 38 

Tabel 3.36 menunjukkan frekuensi lansia anggota Karang Werda dalam 

mengakses informasi dalam satu minggu. Sebanyak 46 responden atau sebesar 

46% responden mengakses informasi setiap harinya, kemudian sebanyak 44 

responden (44%) responden mengakses informasi dalam jangka waktu dua atau 

tiga kali seminggu, sedangkan sisanya yakni hanya 10 responden (10%) 

responden mengakses informasi dalam jangka waktu satu kali dalam seminggu. 

Berdasarkan hasil probing dengan responden, diketahui bahwa lansia 

mengakses informasi setiap hari salah satunya yakni dengan mengikuti berita di 

televisi setiap hari atau pun membaca koran setiap harinya. 

“tiap hari baca informasi di koran, terus nonton juga di TV berita-berita 
kan dari pagi sampe malam itu ada berita juga.” (R.45) 
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III.3.1.5 Waktu yang Dibutuhkan untuk mencari Informasi melalui gadget 

Tabel 3.37 Waktu yang Dibutuhkan oleh responden untuk mencari Informasi 
melalui gadget 

No 

Waktu yang 

Dibutuhkan 

oleh responden 

untuk mencari 

Informasi 

melalui gadget 

Kurang 

dari 30 

menit 

30-60 

menit 
1-2 jam 

Lebih 

dari 2 

jam 

Jumlah 

f % f % f % f % f % 

1 Handphone 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
2 Tablet 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
3 Komputer 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
4 Laptop 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Sumber: Kuisioner No. 39 

Tabel 3.37 menunjukkan gambaran waktu yang dibutuhkan oleh lansia 

anggota Karang Werda untuk mencari Informasi melalui gadget, yakni 

Handphone, Tablet, Komputer dan Laptop.  Namun dari 100 responden lansia 

yang peneliti teliti menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengakses informasi 

melalui gadget mereka, sehingga tidak didapatkan data untuk tabel 3.37 di atas. 

III.3.1.6 Waktu yang Dibutuhkan untuk menonton siaran Televisi yang 

berkaitan dengan informasi 

Tabel 3.38 Waktu yang Dibutuhkan oleh Lansia untuk menonton siaran Televisi 
yang berkaitan dengan informasi 

No. 

Waktu yang Dibutuhkan untuk 

menonton siaran Televisi yang berkaitan 

dengan informasi 

f % 

1 Kurang dari 30 menit 12 12% 
2 30-60 menit 13 13% 
3 1-2 jam 28 28% 
4 Lebih dari 2 jam 47 47% 

Total 100 100% 
Sumber: Kuisioner No. 40 

Tabel 3.38 menunjukkan gambaran waktu yang dibutuhkan oleh lansia 

anggota Karang Werda untuk menonton siaran Televisi yang berkaitan dengan 

informasi. Dari data di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 47 responden atau 

sebesar 47% responden membutuhkan waktu lebih dari 2 jam untuk menonton 
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siaran informasi melalui TV, selanjutnya sebanyak 28 responden (28%) 

membutuhkan waktu 1-2 jam untuk menonton siaran informasi melalui TV, 

kemudian 13 responden atau sebesar 13% membutuhkan waktu 30-60 menit untuk 

menonton siaran informasi melalui TV, sedangkan sisanya yakni sebanyak 12 

responden (12%) yang menyatakan bahwa ia membutuhkan waktu kurang dari 30 

menit untuk menonton siaran informasi melalui TV. 

Berdasarkan hasil probing dengan responden, diketahui bahwa lansia 

menghabiskan waktu lebih dari 2 jam di depan televisi, untuk menonton siaran-

siaran berita nasional maupun berita infotainment maupun siaran talkshow seperti 

Dr. Oz, On the Spot, Hitam Putih, Mata Najwa, dan berbagai siaran yang 

mengandung informasi lainnya. 

“kalo nonton TV betah sampe berjam-jam soalnya acaranya kan ganti-
ganti, saya pagi lihat ceramah, terus berita-berita, siangnya saya nonton 
Uttaran..hehe soalnya siang jarang ada acara bagus, baru sore itu kadang ada 
Dr. Oz itu saya paling suka..” (R.53) 

III.3.1.7 Waktu yang Dibutuhkan untuk mendengarkan informasi melalui 

radio 

Tabel 3.39 Waktu yang Dibutuhkan oleh Lansia untuk mendengarkan informasi 
melalui radio 

No. 
Waktu yang Dibutuhkan untuk 

mendengarkan informasi melalui radio 
f % 

1 Kurang dari 30 menit 6 35% 
2 30-60 menit 8 47% 
3 1-2 jam 2 12% 
4 Lebih dari 2 jam 1 6% 

Total 17 100% 
Sumber: Kuisioner No. 41 

Tabel 3.39 menunjukkan gambaran waktu yang dibutuhkan oleh lansia 

anggota Karang Werda untuk mendengarkan informasi melalui radio. Dari data di 

atas dapat dilihat bahwa sebanyak 8 responden atau sebesar 47% responden 

membutuhkan waktu 30-60 menit untuk mendengarkan informasi melalui radio, 

selanjutnya sebanyak 6 responden sebesar 35% membutuhkan waktu kurang dari 

30 menit untuk mendengarkan informasi melalui radio, kemudian sebanyak 2 

responden sebesar 12% memiliki membutuhkan waktu 1-2 jam untuk 
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mendengarkan informasi melalui radio, dan sisanya sebanyak 1 responden (6%) 

menyatakan bahwa ia membutuhkan waktu lebih dari 2 jam untuk mendengarkan 

informasi melalui radio. 

Berdasarkan hasil probing dengan responden, diketahui bahwa lansia 

menghabiskan waktu 30-60 menit untuk mendengarkan informasi melalui radio, 

yakni ketika berada dalam perjalanan dengan mobil, responden lansia biasanya 

mendengarkan radio Suara Surabaya untuk mengetahui arus lalu lintas yang akan 

dilewatinya atau hanya sekedar mendengarkan radio sebagai hiburan selama 

dalam perjalanan. 

“dengerin radio kalo di mobil, radio E100 itu lho mbak, kan ada informasi 
tentang daerah ini macet ato enggak gitu, terus kalo lagi ada berita-berita 
penting kan sama E100 juga pasti disampaikan, jadi ya mesti dengerin radio pas 
di mobil.” (R.2) 

III.3.1.8 Waktu yang Dibutuhkan untuk menjangkau pakar informasi 

Tabel 3.40 Waktu yang Dibutuhkan oleh Lansia untuk menjangkau pakar 
informasi 

No. 
Waktu yang Dibutuhkan untuk 

menjangkau pakar informasi 
f % 

1 5-10 menit 45 45% 
2 15-30 menit 49 49% 
3 Lebih dari 30 menit  6 6% 

Total 100 100% 
Sumber: Kuisioner No. 42 

Tabel 3.40 menunjukkan gambaran waktu yang dibutuhkan oleh lansia 

anggota Karang Werda untuk menjangkau pakar informasi. Dari data di atas dapat 

dilihat bahwa sebanyak 49 responden atau sebesar 49% responden membutuhkan 

waktu 15-30 menit untuk menjangkau pakar informasi, selanjutnya sebanyak 45 

responden atau sebesar 45% membutuhkan waktu 5-10 menit untuk menjangkau 

pakar informasi, dan sisanya yakni sebanyak 6 responden (6%) membutuhkan 

waktu lebih dari 30 menit untuk menjangkau pakar informasi. 

Berdasarkan hasil probing dengan responden, diketahui bahwa lansia 

membutuhkan waktu 15-30 menit untuk pergi menemui seorang pakar informasi 

yang mana dalam hal ini adalah seorang dokter (baik itu dokter langganan 

maupun dokter puskesmas), dikarenakan jarak antara lansia dengan puskesmas 
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atau tempat praktek dokter tersebut dapat dikatakan dekat, yakni hanya sekitar 15-

30 menit untuk menjangkaunya. 

“dokter puskesmas deket mbak tempatnya, kalo naik becak paling 10 
menit. Tapi kadang dokternya buka praktek di dekat kelurahan itu kan dekat 
rumah juga, jadi sering konsultasi sama dia.” (R.23) 

III.3.1.9 Waktu yang Dibutuhkan untuk mendapatkan informasi di tempat 

pakar ahli  

Tabel 3.41 Waktu yang Dibutuhkan oleh Lansia untuk mendapatkan informasi di 
tempat pakar informasi 

No. 

Waktu yang Dibutuhkan untuk 

mendapatkan informasi di tempat pakar 

informasi 

f % 

1 Kurang dari 30 menit 70 70% 
2 30-60 menit 30 30% 
3 1-2 jam 0 0% 
4 Lebih dari 2 jam 0 0% 

Total 100 100% 
Sumber: Kuisioner No. 43 

Tabel 3.41 menunjukkan gambaran waktu yang dibutuhkan oleh lansia 

anggota Karang Werda untuk mendapatkan informasi di tempat pakar informasi. 

Dari data di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 70 responden atau sebesar 70% 

responden membutuhkan waktu kurang dari 30 menit untuk mendapatkan 

informasi pada pakar ahli, selanjutnya sebanyak 30 reponsen lainnya atau sebesar 

30% membutuhkan waktu 30-60 menit untuk mendapatkan informasi pada pakar 

ahli. 

Berdasarkan hasil probing dengan responden, diketahui bahwa lansia 

membutuhkan waktu kurang dari 30 menit untuk mendapatkan informasi pada 

pakar informasi yang mana dalam hal ini adalah seorang dokter (baik itu dokter 

langganan maupun dokter puskesmas). Untuk yang dokter puskesmas, biasanya 

terdapat banyak warga yang antri sehingga mengharuskan mereka untuk tidak 

berlama-lama berkonsultasi dengan dokternya. Untuk lansia yang menggunakan 

dokter pribadi biasanya dapat sepuasnya melakukan konsultasi dengan dokter, 

namun memang waktu konsultasinya tidak membutuhkan waktu yang lama, 

tergantung dengan masalah yang sedang dikonsultasikan. 
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“di puskesmas antrinya lama, kalo ke dokternya paling cuma 15-20 menit 
aja. Kadang kalo rame gitu saya ke dokter lain yang sepi, jadi bisa lama gak 
terburu-buru dikejar antrian.” (R.90) 

III.3.2 Jarak Akses Informasi 

 Pada sub-sub bab ini, akan disajikan data mengenai identifikasi hambatan 

yang ditemui oleh lansia anggota Karang Werda yang berkaitan dengan “Jarak 

Akses Informasi”, yang mana pada bagian ini berisi mengenai pemenuhan 

kebutuhan informasi yang berkaitan dengan akses berdasarkan jarak antara lansia 

dengan sumber informasi tersebut. 

III.3.2.1 Pengetahuan akan Perpustakaan dan TBM sekitar 

Tabel 3.42 Pengetahuan Lansia akan Keberadaan Perpustakaan dan TBM di 
sekitar 

No 

Pengetahuan 

Lansia akan  

Keberadaan 

Perpustakaan 

dan TBM 

sekitar 

Tahu 

letaknya 

dan pernah 

berkunjun

g kesana 

Tahu 

letaknya 

namun 

tidak 

pernah 

kesana 

Tidak tahu 

dan tidak 

pernah 

berkunjun

g 

Jumlah 

f % f % f % f 
% 

1 
Perpustakaan 
Umum Kota 

Surabaya 
0 0% 6 6% 94% 10 100 100% 

2 

Perpustakaan 
Daerah (Badan 
Perpustakaan 
dan Kearsipan 
Provinsi Jawa 

Timur) 

0 0% 8 8% 92 92% 100 100% 

3 Perpustakaan 
Balai Pemuda 0 0% 1 1% 99 99% 100 100% 

4 Taman Bacaan 
Masyarakat 

6 6% 10 10% 84 84% 100 100% 

Sumber: Kuisioner No. 44 

Tabel 3.42 menampilkan pengetahuan lansia anggota Karang Werda akan 

keberadaan perpustakaan dan TBM di sekitarnya, diantaranya yakni Perpustakaan 

Umum Kota Surabaya, Perpustakaan Daerah (Badan Perpustakaan dan Kearsipan 
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Provinsi Jawa Timur), Perpustakaan Balai Pemuda, Taman Bacaan Masyarakat 

(TBM). 

Untuk Perpustakaan Umum Kota Surabaya, sebanyak 94 responden lansia 

(94%) menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui letak Perpustakaan Umum 

Kota Surabaya sekaligus tidak berkunjung kesana, selanjutnya sebanyak 6 

responden (6%) menyatakan bahwa mereka mengetahui letak Perpustakaan 

Umum Kota Surabaya namun tidak pernah berkunjung kesana, sedangkan tidak 

ada responden lansia yang menyatakan bahwa mereka mengetahui letak 

Perpustakaan Umum Kota Surabaya sekaligus pernah berkunjung kesana. 

Untuk Perpustakaan Daerah (Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi 

Jawa Timur), sebanyak 92 responden lansia (92%) menyatakan bahwa mereka 

tidak mengetahui letak Perpustakaan Daerah sekaligus tidak berkunjung kesana, 

selanjutnya sebanyak 8 responden (8%) menyatakan bahwa mereka mengetahui 

letak Perpustakaan Daerah namun tidak pernah berkunjung kesana, sedangkan 

tidak ada responden lansia yang menyatakan bahwa mereka mengetahui letak 

Perpustakaan Daerah sekaligus pernah berkunjung kesana. 

Berdasarkan hasil probing dengan responden, diketahui bahwa lansia tidak 

mengetahui letak Perpustakaan Umum Kota Surabaya dan atau Perpustakaan 

Daerah (Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur) dikarenakan 

para lansia tidak pernah berpergian jauh. Berdasarkan hasil probing dengan 

responden pula, diketahui bahwa lansia yang mengetahui letak Perpustakaan 

Umum Kota Surabaya dan atau Perpustakaan Daerah (Badan Perpustakaan dan 

Kearsipan Provinsi Jawa Timur), dikarenakan rumah dari saudaranya dekat 

dengan perpustakaan tersebut, sehingga ketika berkunjung kesana akan melewati 

perpustakaan tersebut. 

“gak pernah pergi-pergi mbak, saya di rumah aja. gak tau kalo ada 
perpustakaan, gak tau juga tempatnya dimana.” (R.10) 

Untuk Perpustakaan Balai Pemuda, hampir keseluruhan responden yakni 

sebanyak 99 responden lansia (99%) menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui 

letak Perpustakaan Balai Pemuda sekaligus tidak berkunjung kesana, selanjutnya 

sisanya yakni hanya sebanyak 1 responden (1%) menyatakan bahwa mereka 
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mengetahui letak Perpustakaan Balai Pemuda namun tidak pernah berkunjung 

kesana, sedangkan tidak ada responden lansia yang menyatakan bahwa mereka 

mengetahui letak Perpustakaan Balai Pemuda sekaligus pernah berkunjung 

kesana. 

Untuk Taman Bacaan Masyarakat, sebanyak 84 responden lansia (84%) 

menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui letak Taman Bacaan Masyarakat 

sekaligus tidak berkunjung kesana, selanjutnya sebanyak 10 responden (10%) 

menyatakan bahwa mereka mengetahui letak Taman Bacaan Masyarakat namun 

tidak pernah berkunjung kesana, sedangkan sisanya yakni sebanyak 6 responden 

lansia (6%) yang menyatakan bahwa mereka mengetahui letak Taman Bacaan 

Masyarakat sekaligus pernah berkunjung kesana. 

Berdasarkan hasil probing dengan responden, diketahui bahwa lansia tidak 

mengetahui adanya TBM di sekitar rumahnya, dikarenakan mereka juga tidak 

terlalu memperhatikan daerah sekitarnya tersebut. Responden lainnya menyatakan 

bahwa mereka tahu letak TBM dan pernah berkunjung kesana, dikarenakan letak 

TBM yang berada di dekat balai RW, dan kegiatan kelurahan yang seringkali 

dilakukan di balai RW membuat lansia tahu dan menyatakan bahwa mereka 

pernah berkunjung ke TBM tersebut. 

“kebetulan TBM nya kan ada di balai RW, jadi sering nunggu kegiatan 
Posyandu di TBM itu sambil baca-baca.” (R.1) 

III.3.2.2 Tindakan yang dilakukan ketika dibangun Perpustakaan/TBM di 

dekat rumah 

Tabel 3.43 Tindakan yang dilakukan ketika dibangun Perpustakaan/TBM di dekat 
rumah Lansia 

No. 
Tindakan yang dilakukan ketika dibangun 

Perpustakaan/TBM di dekat rumah 
f % 

1 Berkunjung sekali saja untuk hanya sekedar 
melihat 25 25% 

2 Akan secara rutin berkunjung untuk melakukan 
pemenuhan kebutuhan informasi di sana 38 38% 

3 Tidak tertarik untuk berkunjung 37 37% 
Total 100 100% 

Sumber: Kuisioner No. 45 
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Tabel 3.43 menunjukkan menunjukkan tindakan apa yang akan dilakukan 

oleh lansia anggota Karang Werda ketika dibangun Perpustakaan/TBM di dekat 

rumah Lansia. Dari data di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 38 responden atau 

sebesar 38% responden memberikan jawaban bahwa mereka akan secara rutin 

berkunjung untuk melakukan pemenuhan kebutuhan informasi di sana, 

selanjutnya sebanyak 37 responden (37%) menyatakan bahwa mereka tidak 

tertarik untuk berkunjung, dan sisanya sebanyak 25 responden (25%) menyatakan 

bahwa ia akan berkunjung sekali saja untuk hanya sekedar melihat-lihat. 

Berdasarkan hasil probing dengan responden, diketahui bahwa lansia akan 

secara rutin berkunjung untuk melakukan pemenuhan kebutuhan informasi di 

perpustakaan/TBM apabila perpustakaan/TBM tersebut dibangun tepat di dekat 

rumah mereka, dikarenakan jarak yang dekat dengan rumah lansia membuat lansia 

dapat secara rutin berkunjung kesana apabila membutuhkan suatu informasi atau 

sekedar sebagai pengisi waktu luang dengan membaca di TBM.  

“kalo deket kan enak tinggal jalan aja, mau bolak-balik kesana juga bisa. 
bakal sering kesana saya mbak, apalagi kalo fasilitasnya ada yang khusus buat 
lansia mbak.” (R.90) 

III.3.2.3 Tindakan yang dilakukan ketika Sumber Informasi Langganan 

Pindah ke Tempat Lain 

Tabel 3.44 Tindakan yang dilakukan oleh Lansia ketika Sumber Informasi 
Langganan Pindah ke Tempat Lain 

No. 
Tindakan yang dilakukan ketika Sumber 

Informasi Langganan Pindah ke Tempat Lain 
f % 

1 Mencari sumber informasi lainnya 65 65% 

2 Tetap mengunjunginya ketika membutuhkan 
suatu informasi 34 34% 

3 Menghubungi melalui telepon untuk menanyakan 
informasi 1 1% 

Total 100 100% 
Sumber: Kuisioner No. 46 

Tabel 3.44 menunjukkan tindakan apa yang akan dilakukan oleh lansia 

anggota Karang Werda ketika sumber informasi langganan pindah ke tempat lain. 

Dari data di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 65 responden atau sebesar 65% 

responden memberikan jawaban bahwa mereka memilih untuk mencari sumber 
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informasi lainnya, selanjutnya sebanyak 34 responden (34%) menyatakan bahwa 

mereka akan tetap mengunjunginya ke tempat di mana sumber informasi tersebut 

pindah ketika membutuhkan suatu informasi, dan sisanya yakni hanya sebanyak 1 

responden (1%) menyatakan bahwa ia akan menghubungi melalui telepon untuk 

menanyakan informasi yang dibutuhkannya. 

Berdasarkan hasil probing dengan responden, diketahui bahwa lansia akan 

mencari sumber informasi lainnya apabila sumber informasi langganan pindah ke 

tempat lain yang lebih jauh, dengan alasan bahwa pasti akan ada pengganti yang 

menggantikan sumber informasi tersebut, sehingga lansia lebih memilih untuk 

berganti sumber informasi daripada harus pergi jauh-jauh untuk mendapatkan 

informasi. 

“konsultasi sama dokter kesana terus kan soalnya jaraknya deket dari 
rumah mbak, lah kalo misalnya dia pindah kan pasti ada penggantinya, ya 
mending sama penggantinya itu mbak konsultasinya daripada jauh-jauh..” (R.7) 

III.3.2.4 Tindakan yang dilakukan ketika Pertemuan Karang Werda 

dilakukan di Tempat Lain 

Tabel 3.45 Tindakan yang dilakukan ketika Pertemuan Karang Werda dilakukan 
di Tempat Lain 

No. 
Tindakan yang dilakukan ketika Pertemuan 

Karang Werda dilakukan di Tempat Lain 
f % 

1 Tetap ikut pertemuan Karang Werda jika ada 
yang mengantar 13 13% 

2 Tetap ikut pertemuan Karang Werda meskipun 
tidak ada yang mengantar (berangkat sendiri) 73 73% 

3 Tidak jadi ikut pertemuan Karang Werda 14 14% 
Total 100 100% 

Sumber: Kuisioner No. 47 

Tabel 3.45 menunjukkan tindakan apa yang akan dilakukan oleh lansia 

anggota Karang Werda ketika pertemuan karang werda dilakukan di tempat lain. 

Dari data di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 73 responden atau sebesar 73% 

responden memberikan jawaban bahwa mereka akan tetap ikut pertemuan Karang 

Werda meskipun tidak ada yang mengantar (berangkat sendiri), selanjutnya 

sebanyak 14 responden (14%) menyatakan bahwa ia tidak jadi ikut pertemuan 

Karang Werda apabila pertemuannya dilakukan di tempat lain yang lebih jauh dari 
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biasanya, dan sisanya yakni sebanyak 13 responden (13%) menyatakan bahwa 

mereka akan tetap ikut pertemuan Karang Werda namun jika ada yang mengantar. 

Berdasarkan hasil probing dengan responden, diketahui bahwa lansia akan 

tetap ikut pertemuan Karang Werda meskipun tidak ada yang mengantar 

(berangkat sendiri) apabila pertemuan Karang Werda dilakukan di tempat lain 

yang lebih jauh, dengan alasan bahwa meskipun pertemuan Karang Werda 

dilakukan di tempat lain dan tidak disediakan transportasi untuk pergi kesana, 

biasanya anggota Karang Werda mempunyai inisiatif sendiri untuk menyewa 

kendaraan agar bisa berangkat bersama-sama, sehingga anggota Karang Werda 

lainnya yang tidak memiliki kendaraan dapat tetap mengikuti pertemuan. 

“biasanya kalo pertemuan di tempat lain itu, kita inisiatif nyewa bemo ato 
pake mobilnya lansia yang punya kendaraan, jadi berangkat itu mesti bareng-
bareng mbak, gak pernah sendiri-sendiri.” (R.80) 

III.3.3 Keahlian dalam mengakses Informasi 

 Pada sub-sub bab ini, akan disajikan data mengenai identifikasi hambatan 

yang ditemui oleh lansia anggota Karang Werda yang berkaitan dengan “Keahlian 

dalam mengakses Informasi”, yang mana pada bagian ini berisi mengenai 

kemampuan lansia dalam menelusur informasi menggunakan teknologi gadget 

dalam sehari-hari maupun menggunakan teknologi yang berada di perpustakaan. 

III.3.3.1 Teknologi yang dimiliki 

Tabel 3.46 Teknologi yang dimiliki oleh Lansia 

No 

Teknologi yang 

dimiliki oleh 

Lansia 

Iya 

memiliki 

(canggih) 

Iya 

memiliki 

(biasa) 

Tidak 

memiliki 

Jumlah 

f % f % f % f % 

1 Handphone 32 32% 40 40% 28 28% 100 100% 

2 Tablet 0 0% - - 100 100% 100 100% 

3 Komputer 9 9% - - 91 91% 100 100% 

4 Laptop 13 13% - - 87 87% 100 100% 

5 Televisi 99 99% - - 1 1% 100 100% 
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6 Radio 17 17% - - 83 83% 100 100% 
Sumber: Kuisioner No. 48 

Tabel 3.46 menampilkan teknologi gadget apa saja yang dimiliki oleh 

lansia anggota Karang Werda, diantaranya yakni Handphone, Tablet, Komputer, 

Laptop, Televisi dan Radio. 

Untuk Handphone, sebanyak 28 responden lansia (28%) menyatakan 

bahwa mereka tidak memiliki handphone untuk berkomunikasi, selanjutnya 

sebanyak 40 responden (40%) memiliki handphone yang biasa (non android), 

sedangkan sebanyak 32 responden (32%) menyatakan memiliki handphone yang 

canggih (android). 

Untuk Tablet, dari keseluruhan responden yang peneliti teliti, yakni 

sebesar 100 responden lansia (100%) menyatakan bahwa mereka tidak memiliki 

gadget Tablet. Untuk Komputer, sebanyak 91 responden lansia (91%) menyatakan 

bahwa mereka tidak memiliki komputer, sisanya yakni sebanyak 9 responden 

(9%) menyatakan bahwa mereka memiliki komputer di rumahnya.  

Untuk Laptop, sebanyak 87 responden lansia (87%) menyatakan bahwa 

mereka tidak memiliki laptop, sisanya yakni sebanyak 13 responden (13%) 

menyatakan bahwa mereka memiliki laptop di rumahnya. 

Untuk Televisi, sebanyak 99 responden lansia (99%) menyatakan bahwa 

mereka tidak memiliki televisi, sisanya yakni hanya sebanyak 1 responden (1%) 

menyatakan bahwa mereka memiliki televisi di rumahnya. 

Untuk Radio, sebanyak 83 responden lansia (83%) menyatakan bahwa 

mereka tidak memiliki radio, sisanya yakni sebanyak 17 responden (17%) 

menyatakan bahwa mereka memiliki radio di rumahnya. 

 

 

 

 

ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS KEBUTUHAN INFORMASI... NARENDA AULIA DEANAWA



III-53 
 

III.3.3.2 Kemampuan mengoperasikan Teknologi 

Tabel 3.47 Kemampuan mengoperasikan Teknologi 

No 

Kemampuan 

mengoperasika

n Teknologi 

Dapat 

mengopera

sikan 

dengan 

canggih 

Dapat 

mengopera

sikan biasa 

Tidak dapat 

mengoperasik

an 

Jumlah 

f % f % f % f % 

1 Handphone 0 0% 72 72% 0 0% 72 100% 

2 Tablet 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

3 Komputer 0 0% 9 100% 0 0% 9 100% 

4 Laptop 0 0% 0 0% 13 100% 13 100% 

5 Televisi 99 100% - - 0 0% 99 100% 

6 Radio 17 100% - - 0 0% 17 100% 
Sumber: Kuisioner No. 49 

Tabel 3.47 berkaitan dengan tabel 3.46 yakni menunjukkan gambaran 

kemampuan lansia anggota Karang Werda dalam mengoperasikan berbagai 

macam teknologi gadget yang dimiliki pada tabel 3.46, yaitu Handphone, Tablet, 

Komputer, Laptop, Televisi dan Radio. 

Untuk Handphone, dari sebanyak 72 responden yang memiliki handphone, 

tidak terdapat responden yang dapat mengoperasikan dengan canggih yakni 

dengan melakukan browsing menggunakan handphonenya tersebut (0%), 

keseluruhan responden yakni sebanyak 72 responden atau sebesar 100% 

mengatakan bahwa ia hanya dapat mengoperasikan handphonenya hanya sebatas 

menerima telepon dan mengirim SMS saja. 

“gak bisa mbak buka-buka yang aneh-aneh, hp ya buat nerima telpon 
sama angkat telpon, ngirim sms aja jarang, soalnya ngetiknya susah” (R.45) 

Untuk Tablet, melihat bahwa pada tabel 3.46 tidak terdapat responden 

lansia yang memiliki tablet, sehingga tidak didapatkan data untuk mengisi tabel 

3.47 kolom 2 (tablet) di atas. 
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Untuk Komputer, dari sebanyak 9 responden yang memiliki komputer, 

berdasarkan hasil probing keseluruhan responden yakni sebesar 9% menyatakan 

bahwa mereka hanya dapat mengoperasikan komputernya hanya sebatas 

menyalakan dan mematikan komputer saja, tidak sampai membuka aplikasi dan 

menggunakan aplikasi tersebut. 

“komputer di rumah kan punyanya anak, jadi gak pernah make, anak saya 
sempat mau ngajarin, tapi saya gak mau, gak bisa saya.” (R.7) 

Sama halnya dengan komputer, untuk Laptop, dari sebanyak 13 responden 

yang memiliki laptop, keseluruhan responden yakni sebesar 13% menyatakan 

bahwa mereka hanya dapat mengoperasikan laptopnya hanya sebatas menyalakan 

dan mematikan komputer saja, tidak sampai membuka aplikasi dan menggunakan 

aplikasi tersebut. 

“meskipun punya laptop gini ya mbak, itu kan laptopnya PAUD tapi saya 
yang bawa, nah itu gak pernah saya buka laptopnya, gak bisa makenya..hehe” 
(R.80) 

Untuk Televisi, dari sebanyak 99 responden yang memiliki televisi, 

keseluruhan responden yakni sebesar 99% menyatakan bahwa mereka dapat 

mengoperasikan remote televisi dengan melakukan pemindahan channel serta 

melakukan penambahan dan pengurangan volume. 

Sama halnya dengan televisi, Untuk Radio, dari sebanyak 17 responden 

yang memiliki radio, keseluruhan responden yakni sebesar 17% menyatakan 

bahwa mereka dapat mengoperasikan radio dengan melakukan pemindahan 

saluran radio serta melakukan penambahan dan pengurangan volume. 

“pake remotenya ya bisa mbak..hehe..gampang kan, dari dulu sudah tau 
soalnya caranya, sudah hapal tombol-tombolnya juga.” (R.5) 
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III.3.3.3 Pencarian Informasi menggunakan OPAC di Perpustakaan 

Tabel 3.48 Pencarian Informasi menggunakan OPAC di Perpustakaan 

No. 
Pencarian Informasi menggunakan OPAC di 

Perpustakaan 
f % 

1 Pernah dan selalu menggunakannya 0 0% 

2 Pernah, namun hanya mencoba saja 0 0% 

3 Tidak pernah, namun mengetahui adanya OPAC 0 0% 

4 Tidak pernah dan tidak tahu apa itu OPAC 0 0% 

Total 0 0% 

Sumber: Kuisioner No. 50 

Tabel 3.48 menunjukkan apakah  lansia anggota Karang Werda pernah 

melakukan pencarian informasi menggunakan OPAC. Namun pada tabel 3.9 

didapatkan data bahwa dari 100 responden yang telah diwawancarai ternyata tidak 

ada yang pernah berkunjung ke perpustakaan, sehingga tidak didapatkan data 

untuk tabel 3.49 ini. 

III.3.3.4 Pendampingan ketika Mencari Informasi menggunakan OPAC 

Tabel 3.49 Pendampingan ketika Mencari Informasi menggunakan OPAC 

No. 
Pendampingan ketika Mencari 

Informasi menggunakan OPAC 
f % 

1 Didampingi dan dibantu oleh orang lain 0 0% 

2 Mengakses secara mandiri 0 0% 

Total 0 0% 

Sumber: Kuisioner No. 51 

Tabel 3.49 berkaitan dengan tabel 3.48 yakni menunjukkan apakah 

dilakukan pendampingan ketika lansia anggota Karang Werda melakukan 

pencarian informasi menggunakan OPAC di perpustakaan. Namun pada tabel 3.9 

didapatkan data bahwa dari 100 responden yang telah diwawancarai ternyata tidak 

ada yang pernah berkunjung ke perpustakaan, sehingga tidak didapatkan data 

untuk tabel 3.50 ini. 
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III.3.4 Biaya Akses Informasi 

 Pada sub-sub bab ini, akan disajikan data mengenai identifikasi hambatan 

yang ditemui oleh lansia anggota Karang Werda yang berkaitan dengan “Biaya 

Akses Informasi”, yang mana pada bagian ini berisi mengenai gambaran 

kesesuaian antara biaya yang harus dikeluarkan dengan biaya yang dimiliki. 

III.3.4.1 Kepemilikan Sumber Pendapatan/Penghasilan 

Tabel 3.50 Kepemilikan Sumber Pendapatan/Penghasilan 

No. 
Kepemilikan Sumber 

Pendapatan/Penghasilan 
f % 

1 Iya 100 100% 
2 Tidak 0 0% 

Total 100 100% 
Sumber: Kuisioner No. 52 

Tabel 3.50 menunjukkan apakah lansia anggota Karang Werda masih 

memiliki sumber pendapatan/penghasilan ataukah tidak. Dari data di atas dapat 

dilihat bahwa keseluruhan responden yakni sebanyak 100 responden atau sebesar 

100% responden masih memiliki sumber pendapatan/penghasilan. 

III.3.4.2 Asal Sumber Pendapatan/Penghasilan 

Tabel 3.51 Asal Sumber Pendapatan/Penghasilan 

No. Asal Sumber Pendapatan/Penghasilan f % 

1 Bekerja 29 29% 
2 Uang dari anak/keluarga 36 36% 
3 Uang pensiunan 34 34% 
4 Pemberian tetangga dekat 1 1% 

Total 100 100% 
Sumber: Kuisioner No. 53 

Tabel 3.51 berkaitan dengan tabel 3.50 yakni menunjukkan asal dari 

sumber pendapatan/penghasilan yang dimiliki oleh lansia anggota Karang Werda. 

Dari data di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 36 responden atau sebesar 36% 

mendapatkan pendapatan yang berasal dari uang pemberian keluarga., selanjutnya 

sebanyak 34 responden atau sebesar 34% memiliki pendapatan yang berasal dari 

uang pensiunan, dan sisanya yakni 29 responden atau sebesar 29% memiliki 
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penghasilan yang berasal dari gaji bekerja, dan yang berasal dari pemberian 

tetangga dekat yakni sebesar 1%. 

III.3.4.3 Jumlah Sumber Pendapatan/Penghasilan 

Tabel 3.52 Jumlah Sumber Pendapatan/Penghasilan per bulan 

No. 
Jumlah Sumber 

Pendapatan/Penghasilan 
f % 

1 Dibawah 500.000 5 5% 
2 500.000-1.000.000 21 21% 
3 1.000.000-2.000.000 33 33% 
4 Diatas 2.000.000 41 41% 

Total 100 100% 
Sumber: Kuisioner No. 54 

Tabel 3.52 menunjukkan gambaran jumlah penghasilan/pendapatan yang 

dimiliki oleh lansia anggota Karang Werda setiap bulannya. Dari data di atas 

dapat dilihat bahwa sebanyak 41 responden atau sebesar 41% responden memiliki 

pendapatan diatas 2.000.000 setiap bulannya, selanjutnya ebanyak 33 responden 

(33%) memiliki pendapatan sebesar 1.000.000-2.000.000, kemudian sebanyak 21 

responden (21%) memiliki pendapatan sebesar 500.000-1.000.000, dan sisanya 

yakni 5 responden (5%) memiliki pendapatan dibawah 500.000. 

III.3.4.4 Pengaksesan Informasi Berbayar 

Tabel 3.53 Pengaksesan Informasi Berbayar 

No. Pengaksesan Informasi Berbayar F % 

1 Menggunakan uang sendiri 71 71% 
2 Menggunakan uang dari teman/keluarga 22 22% 
3 Tidak mengakses informasi yang berbayar 7 7% 

Total 100 100% 
Sumber: Kuisioner No. 55 

Tabel 3.53 menunjukkan gambaran bagaimana lansia anggota Karang 

Werda dalam megakses informasi berbayar. Dari data di atas dapat dilihat bahwa 

sebanyak 71 responden menggunakan uang sendiri  untuk mengakses informasi 

berbayar yakni sebesar 71%, selanjutnya sebanyak 22 responden atau sebesar 

22% menggunakan uang dari keluarga/teman ketika mengakses informasi yang 
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berbayar. Sisanya yakni sebanyak 7 responden (7%) menyatakan bahwa ia tidak 

mengakses informasi yang berbayar.  

Berdasarkan hasil probing dengan responden, para lansia menggunakan 

uang sendiri  untuk mengakses informasi berbayar, dikarenakan telah memiliki 

pendapatan/penghasilan sendiri yang dianggap cukup untuk mengakses sumber 

informasi yang berbayar, sehingga tidak perlu untuk meminta biaya kepada orang 

lainnya lagi. 

“kan masih punya pendapatan sendiri, jadi ya kalo bisa bayar pake uang 
sendiri ya sebaiknya jangan minta anak..hehe” (R.1) 

Berdasarkan hasil probing dengan responden yang menjawab bahwa 

mereka tidak mengakses sumber informasi yang berbayar, diketahui bahwa lansia 

tersebut menggunakan program pemerintah yakni BPJS, yang merupakan layanan 

gratis bagi masyarakat. Selain menggunakan BPJS untuk mendapatkan layanan 

gratis, lansia yang menjawab pilihan ini juga menyatakan bahwa mereka tidak 

membeli buku maupun berlangganan koran untuk mendapatkan informasi, 

sehingga dapat dikatakan bahwa mereka tidak mengakses informasi yang 

berbayar. 

“kalo saya pake BPJS, kan gak bayar mbak, gratis.hehe.” (R.49) 

III.3.4.5 Pertimbangan dalam mengakses Sumber Informasi Berbayar 

Tabel 3.54 Pertimbangan dalam mengakses Sumber Informasi Berbayar 

No. 
Pertimbangan dalam mengakses Sumber 

Informasi Berbayar 
f % 

1 
Informasi yang berbayar lebih meyakinkan 
sehingga tidak masalah ketika mengeluarkan 
biaya untuk mengaksesnya 

28 30% 

2 Informasi tersebut hanya tersedia oleh sumber 
informasi berbayar 41 44% 

3 
Sudah berlangganan sejak lama dan informasi 
yang disampaikan oleh sumber tersebut sesuai 
dengan kebutuhan yang saya inginkan 

24 26% 

Total 93 100% 
Sumber: Kuisioner No. 56 

Tabel 3.54 menunjukkan pertimbangan seperti apa yang dipertimbangkan 

oleh lansia anggota Karang Werda dalam mengakses sumber informasi berbayar. 
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Dari data di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 41 responden atau sebesar 44% 

responden menyatakan bahwa informasi yang diinginkannya tersebut hanya 

tersedia oleh sumber informasi berbayar, selanjutnya sebanyak 28 responden 

(30%) memberikan jawaban bahwa informasi yang berbayar lebih meyakinkan 

sehingga tidak masalah ketika mengeluarkan biaya untuk mengaksesnya, 

kemudian sisanya sebanyak 24 responden (26%) menyatakan bahwa ia sudah 

berlangganan informasi berbayar tersebut sejak lama dan informasi yang 

disampaikan oleh sumber tersebut memang sesuai dengan kebutuhan yang 

diinginkan. 

Berdasarkan hasil probing dengan responden mengenai jawaban bahwa 

informasi yang dibutuhkan hanya tersedia oleh sumber informasi berbayar sebagai 

bahan pertimbangan untuk mengakses sumber informasi berbayar, dengan alasan 

bahwa lansia akan mengeluarkan biaya untuk mendapatkan informasi jika dalam 

kondisi benar-benar membutuhkan informasi tersebut, sehingga tidak masalah 

untuk mengeluarkan biaya dalam mengaksesnya. 

“langganan koran kan bayar ya mbak, ga mungkin dikasi 
gratis..hehe..kalo ke dokter kan informasinya bayar juga, kalo lagi butuh mah 
bayarpun saya nggak masalah mbak.” (R.2) 

III.3.4.6 Tindakan yang dilakukan ketika Informasi yang Dibutuhkan 

membutuhkan Biaya untuk Diakses 

Tabel 3.55 Tindakan yang dilakukan ketika Informasi yang Dibutuhkan 
membutuhkan Biaya untuk Diakses 

No. 

Tindakan yang dilakukan ketika Informasi 

yang Dibutuhkan membutuhkan Biaya 

untuk Diakses 

f % 

1 
Mencari sumber informasi lain yang tidak 
berbayar meskipun sadar bahwa informasi yang 
diberikan akan kurang 

2 29% 

2 Mengeluarkan biaya apabila sesuai dengan uang 
yang dimiliki 5 71% 

3 Mengeluarakan biaya meskipun biayanya besar 
dan melebihi uang yang dimiliki 0 0% 

Total 7 100% 
Sumber: Kuisioner No. 57 
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Tabel 3.55 berkaitan dengan tabel 3.53, yakni responden yang memilih 

pilihan “tidak mengakses informasi yang berbayar” pada tabel 3.53 akan 

memberikan jawaban pertanyaan pada tabel 3.55 ini. Tabel 3.55 sendiri, 

menunjukkan tindakan seperti apa yang dilakukan oleh lansia anggota Karang 

Werda ketika informasi yang dibutuhkan membutuhkan biaya untuk diakses. Dari 

data diatas didapat data bahwa sebanyak 5 responden (71%) menyatakan bahwa ia 

akan mengeluarkan biaya akses informasi apabila sesuai dengan uang yang 

dimiliki. Sedangkan sisanya sebanyak 2 responden (29%) menyatakan bahwa 

mereka akan mencari sumber informasi lain yang tidak berbayar meskipun sadar 

bahwa informasi yang diberikan akan kurang. 

Berdasarkan hasil probing dengan responden mengenai jawaban bahwa 

lansia akan mengeluarkan biaya akses informasi apabila sesuai dengan uang yang 

dimiliki untuk memenuhi kebutuhan informasinya, dengan alasan bahwa lansia 

tidak mempermasalahkan untuk mengeluarkan biaya apabila informasi yang 

dibutuhkannya tersebut memang mengharuskannya untuk membayar terlebih 

dahulu, namun dengan syarat bahwa biaya yang dikeluarkan tersebut tidaklah 

terlalu mahal dan tidak melebihi uang yang dimiliki. 

“kalo emang butuhnya informasi yang pake ngeluarin uang ya nggak papa 
saya bayar, soalnya kan lagi emang bener-bener butuh, tapi ya selama uangnya 
cukup aja mbak. Kalo mahal saya nggak punya uang buat bayar.” (R.49) 

III.3.5 Informasi yang Membludak 

 Pada sub-sub bab ini, akan disajikan data mengenai identifikasi hambatan 

yang ditemui oleh lansia anggota Karang Werda yang berkaitan dengan 

“Informasi yang Membludak”, yang mana pada bagian ini berisi mengenai 

gambaran perasaan yang dirasakan lansia ketika menghadapi informasi yang 

membludak, serta respon lansia terhadap informasi yang membludak tersebut. 
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III.3.5.1 Perasaan ketika Melihat Informasi Membludak 

Tabel 3.56 Perasaan ketika Melihat Informasi Membludak 

No. 
Perasaan ketika Melihat Informasi 

Membludak 
f % 

1 Gelisah, takut ketinggalan informasi 28 28% 

2 Senang, karena akan banyak informasi 
yang didapat pula  0 % 

3 Biasa saja 72 72% 
Total 100 100% 

Sumber: Kuisioner No. 58 

Tabel 3.56 menunjukkan bagaimana perasaan lansia anggota Karang 

Werda ketika melihat informasi yang saat ini semakin membludak. Dari data di 

atas dapat dilihat bahwa sebesar 72% responden menunjukkan perasaan yang 

biasa saja ketika melihat informasi yang semakin membludak, sedangkan hanya 

28% responden saja yang merasa gelisah takut akan ketinggalan informasi. 

Berdasarkan hasil probing dengan responden mengenai jawaban biasa saja 

dari pertanyaan perasaan yang dirasakan lansia ketika melihat informasi yang 

semakin membludak, diketahui bahwa informasi masih belum menjadi kebutuhan 

utama bagi para lansia. Sehingga ditengah-tengah membludaknya informasi 

seperti saat ini, lansia tidak begitu mempermasalahkannya. 

“kalo ditanya perasaan ya biasa aja mbak, kalo udah tua gini udah ga 
mikir informasi, mikirnya dapat makanan ato enggak.” (R.49) 

III.3.5.2 Respon ketika Melihat Informasi Membludak 

Tabel 3.57 Respon ketika Melihat Informasi Membludak 

No. Respon ketika Melihat Informasi Membludak f % 

1 Ingin mendapatkan informasi yang terbaru dan real 28 28% 
2 Bertahan dengan informasi lama yang dimiliki 41 41% 
3 Acuh tak acuh dengan informasi 31 31% 

Total 100 100% 
Sumber: Kuisioner No. 59 

Tabel 3.57 menunjukkan bagaimana respon yang dilakukan lansia anggota 

Karang Werda ketika melihat informasi yang saat ini semakin membludak. Dari 

data di atas dapat dilihat bahwa sebesar 41% memilih untuk bertahan dengan 

informasi lama yang dimiliki di tengah-tengah membludaknya informasi pada saat 
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ini, selanjutnya sebanyak 31% responden memberikan respon acuh tak acuh akan 

informasi, kemudian sisanya 28% responden memberikan respon untuk ingin 

mendapatkan informasi yang baru dan real di tengah-tengah membludaknya 

informasi saat ini. 

Berdasarkan hasil probing dengan responden mengenai jawaban akan 

respon yang dilakukan lansia anggota Karang Werda ketika melihat informasi 

yang saat ini semakin membludak, diketahui bahwa lansia bertahan dengan 

informasi lama yang dimiliki di tengah-tengah membludaknya informasi pada saat 

ini, dikarenakan lansia sudah tidak begitu mempermasalahkan dapat atau tidaknya 

informasi, jika mereka mendapatkan suatu informasi terbaru mereka akan 

menerimanya, namun apabila mereka tidak mendapatkan informasi terbaru 

tersebut, mereka akan menggunakan informasi lama yang dimilikinya. 

 “saya sih kalo dapet informasi ya diterima, kalo ga dapet ya sudah, biasa 
aja mbak, kan saya juga kadang sedikit-sedikit sudah tau informasinya, meskipun 
ya kadang kurang juga, tapi ya gak masalah mbak meskipun tau sedikit-sedikit.” 
(R.90) 

III.3.5.3 Kendala yang dialami ditengah Informasi yang Membludak 

Tabel 3.58 Kendala yang dialami ditengah Informasi yang Membludak 

No. 
Kendala yang dialami ditengah 

Informasi yang Membludak 
f % 

1 Sulit untuk membedakan mana informasi 
yang benar dan yang tidak 27 27 

2 Bingung menentukan sumber informasi 
mana yang paling terpercaya 1 1 

3 Tidak merasakan kendala apapun 72 72 
Total 100 100% 

Sumber: Kuisioner No. 60 

Tabel 3.58 menampilkan bentuk kendala seperti apa yang dialami oleh 

lansia anggota Karang Werda ditengah-tengah informasi yang membludak saat 

ini. Dari data diatas didapat data bahwa sebanyak 72 responden (72%) 

menyatakan bahwa ia tidak merasakan kendala apapun di tengah membludaknya 

informasi saat ini. Sedangkan sebanyak 27 responden (27%) menyatakan bahwa 

mereka mengalami kendala sulit untuk membedakan mana informasi yang benar 

dan yang tidak. Sisanya yakni hanya sebanyak 1 responden (1%) menyatakan 
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bahwa ia mengalami kendala bingung menentukan sumber informasi mana yang 

paling terpercaya diantara berbagai sumber informasi. 

Berdasarkan hasil probing dengan responden mengenai jawaban akan 

kendala yang dialami lansia ketika melihat informasi yang saat ini semakin 

membludak, diketahui bahwa lansia menyatakan bahwa ia tidak merasakan 

kendala apapun di tengah-tengah membludaknya informasi pada saat ini, 

dikarenakan lansia sudah tidak begitu mempermasalahkan dapat atau tidaknya 

informasi yang benar-benar terpercaya, dikarenakan pada usianya saat ini, lansia 

sudah jarang untuk mencari suatu informasi secara rutin. 

 “kalo ditanya kendala saya rasa ya gak masalah sih mbak kalo informasi 
membludak itu kalo untuk lansia, soalnya kita kan juga bisa dibilang gak fanatik 
sama informasi, istilahnya gak urgent juga gak butuh yang bener-bener harus 
dapet informasi yang bagus, gitu...” (R.90) 
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  BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

 Bab ini secara umum akan memaparkan analisa terhadap data-data yang 

sudah diolah, meliputi data kuantitaif dan data kualitatif yang diperolah dari hasil 

penyebaran kuesioner dan hasil probing dengan responden. Analisa data akan 

dilakukan dengan mengaitkan teori dan konsep yang ada, dengan pendapat para 

ahli maupun dengan penelitian terdahulu dengan topik yang sama. Pada akhirnya 

analisa data ini akan menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian 

ini, yakni sebagai berikut : 

1. Bagaimana karakteristik lansia sebagai pengguna informasi di Kota 

Surabaya? 

2. Bagaimana kebutuhan informasi yang dimiliki oleh lansia di Kota 

Surabaya? 

3. Bagaimana hambatan yang ditemui oleh lansia dalam memenuhi 

kebutuhan informasinya? 

4. Bagaimana keterkaitan antara karakteristik lansia sebagai pengguna 

informasi dengan kebutuhan informasi yang dimiliki oleh lansia di Kota 

Surabaya? 

Berikut ini merupakan analisa yang berkaitan dengan rumusan masalah tersebut. 

IV.1 Karakteristik Lansia sebagai Pengguna Informasi di Kota Surabaya 

Karakteristik lansia Kota Surabaya, dalam penelitian ini adalah lansia yang 

menjadi anggota Karang Werda, digambarkan melalui indikator jenis kelamin, 

usia, pendidikan terakhir serta pekerjaan yang dimiliki, yakni dalam tabel 3.1 

hingga tabel 3.4. Selebihnya data mengenai karakteristik responden akan di 

crosstab dengan temuan data untuk mendapat gambaran mendalam terhadap 

karakteristik lansia Kota Surabaya dan kebutuhan informasinya. 

 Dalam data yang sudah dijabarkan di Bab 3 tabel 3.1 (halaman III-2) dapat 

disimpulkan bahwa perbandingan antara jumlah responden laki – laki dengan 

responden perempuan masih belum berimbang, yaitu masih didominasi oleh 
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lansia berjenis kelamin perempuan, yakni dengan perbandingan perempuan (70%) 

dan Laki-laki (30%). Dalam data anggota Karang Werda sendiri, seperti pada 

Karang Werda Bima Shakti, dari 70 anggota hanya terdapat 10 anggota lansia 

berjenis kelamin laki-laki, sedangkan 60 anggota lansia lainnya adalah berjenis 

kelamin perempuan. Tidak jauh berbeda dengan Karang Werda Bima Shakti, pada 

Karang Werda Kresna juga memiliki perbandingan yang tidak seimbang antara 

jumlah anggota laki-laki dengan anggota perempuan, yakni anggota perempuan 

berjumlah sebanyak 43 lansia dan anggota laki-laki berjumlah 17 lansia. Data 

bahwa jumlah lansia laki-laki lebih sedikit daripada lansia perempuan, dibuktikan 

pula oleh Badan Pusat Statistik Statistik, yang mana pada tahun 2014 melakukan 

pendataan mengenai “Penduduk Lanjut Usia 2014”, dan mendapatkan hasil bahwa 

jumlah lansia perempuan lebih besar daripada laki-laki, yakni sebanyak 10,77 juta 

lansia perempuan dibandingkan 9,47 juta lansia laki-laki. 

 Selanjutnya, karakteristik kedua menggambarkan mengenai usia 

responden, yakni usia lansia di Kota Surabaya. Pembagian usia lansia menurut 

WHO, membagi usia lansia ke dalam tiga kategori yakni : Lanjut usia (elderly), 

antara 60 sampai 74 tahun; Lanjut usia tua (old), antara 75 sampai 90 tahun, dan 

Usia sangat tua (very old), diatas 90 tahun. Dalam tabel 3.2 (halaman III-2) dapat 

dilihat bahwa mayoritas responden berusia diumur 60-74 tahun (82%), sisanya 

sebanyak 18 responden lansia berusia 75-90 tahun (18%) dan tidak ditemukan 

lansia anggota Karang Werda yang berusia diatas 90 tahun (very old). 

Karakteristik ketiga menggambarkan mengenai pendidikan terakhir yang 

dimiliki oleh responden lansia di Kota Surabaya. Dalam tabel 3.3 (halaman III-3) 

dapat dilihat bahwa mayoritas lansia merupakan Tamatan SMA sederajat yakni 

sebanyak 37%. 

Karakteristik keempat menggambarkan mengenai jenis pekerjaan yang 

dijalani oleh responden lansia di Kota Surabaya. Dalam tabel 3.4 (halaman III-3) 

dapat dilihat bahwa mayoritas lansia tidak bekerja namun hanya melakukan 

kegiatan rumah tangga dalam sehari-hari yakni sebanyak 65%. Berdasarkan data 

Susenas 2014, diketahui bahwa sebanyak 52,52% lansia sudah tidak bekerja. 

Bersamaan dengan itu, berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2014, sebanyak 
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30,39% lansia menyatakan bahwa mereka mengurus rumah tangga sebagai 

kegiatan sehari-harinya. Menurut Papilia (2002), bagi lansia umumnya 

mengurangi kegiatannya setelah memasuki usia lanjut, sehingga dalam kondisi 

demikian, bekerja bagi lansia bukan keharusan lagi, namun lebih untuk menikmati 

masa tuanya. 

Terlepas dari karakteristik demografis yang dimiliki, jika membahas 

mengenai lansia sendiri, kelompok lansia juga memiliki karakteristik khas yang 

hanya dialami oleh orang-orang yang telah memasuki usia lanjut. Karakteristik 

khas tersebut berkaitan dengan perubahan-perubahan dalam hal fisik, mental dan 

sosial yang saling berinteraksi satu sama lain sebagai pengaruh dari bertambahnya 

usia. Menurut Hermawati (2015), penurunan kondisi yang terjadi pada lansia 

dapat dilihat dari beberapa perubahan, yakni: (1) perubahan yang nampak pada 

penampilan bagian wajah, tangan dan kulit, (2) perubahan yang terjadi pada 

bagian dalam tubuh seperti sistem syaraf, otak, limpa dan hati, (3) perubahan 

fungsi panca indera: penglihatan, pendengaran, penciuman dan perasa, (4) 

penurunan motorik antara lain berkurangnya kekuatan, kecepatan dan belajar 

keterampilan baru. Perubahan-perubahan tersebut secara bertahap akan mengarah 

pada kemunduran kondisi kesehatan fisik, yang selanjutnya akan berpengaruh 

pada aktivitas keseharian mereka, termasuk dengan aktivitas mereka dalam 

melakukan pemenuhan kebutuhan informasinya. 

Secara psikis sendiri, lansia akan menghadapi rasa kesepian di tengah 

masyarakat yang mana tidak sedikit lansia yang ditempatkan pada area yang 

cenderung tertutup (misalnya menempatkan lansia di panti werda yang jauh dari 

keluarganya atau di ruangan khusus sehingga terpisah dengan anggota keluarga 

lain). Hal tersebut membatasi lansia untuk berinteraksi dengan dunia luar 

sehingga mengalami disfungsi sosial. Kondisi atau perlakuan ini sering membuat 

kaum lansia merasa terkungkung, kesepian, tidak bisa mengaktualisasikan diri, 

membuatnya menjadi stress sehingga mudah mengalami gangguan secara psikis. 

Dapat dilihat pula bahwa secara spasial, dengan segala keterbatasan yang 

dimilikinya, lansia mempunyai pilihan ruang yang lebih sempit, yang mana lansia 

akan merasa lebih nyaman apabila berada di tengah komunitas dengan kultur dan 
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kondisi yang relatif sama, misalnya saja pada suatu kelompok lansia, oleh karena 

itu lansia lebih memilih untuk berada pada tempat/lingkungan yang memberikan 

rasa nyaman dan aman, baik secara fisik maupun psikologis. Bertitik tolak dari 

kondisi lansia tersebut, maka karakteristik kebutuhan lansia dapat dikatakan 

sebagai karakteristik kebutuhan khusus yang tidak dimiliki oleh kelompok usia 

lainnya. 

IV.2 Karakteristik Kebutuhan Informasi Lansia di Kota Surabaya 

Nicholas (2000) dalam bukunya yang berjudul “Assessing Information 

Needs: Tools, Technique and Concept for the Internet Age”, mengemukakan 

sebuah konsep pemikiran dalam melakukan analisis kebutuhan informasi, yang 

dilakukan dengan tujuan sebagai patokan kebutuhan informasi masyarakat yang 

nantinya digunakan untuk memantau dan mengevaluasi efektifitas dan kesesuaian 

layanan informasi yang disediakan dengan apa yang dibutuhkan. Terdapat 8 

karakteristik yang digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi 

pengguna lansia, yakni : Subjek informasi, Fungsi informasi, Bentuk Informasi, 

Kesadaran akan Informasi, Sudut Pandang Informasi, Kuantitas Informasi, 

Kualitas Informasi serta Ke-up to date-an Informasi. 

IV.2.1 Karakteristik Subjek Informasi 

Pada tabel 3.5 hingga tabel 3.10 akan menggambarkan mengenai 

kebutuhan informasi lansia Kota Surabaya, yang berkaitan dengan subjek 

informasi yang dibutuhkan. Berdasarkan temuan data di lapangan, menunjukan 

bahwa lansia cenderung lebih meyukai topik informasi Kesehatan, dengan 

presentase “sangat suka” sebanyak 76% dan presentasi “suka” sebanyak 24%, 

(lihat tabel 3.5, halaman III-4). Hasil penelitian ini tidak jauh berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Cavanah, M.S. (1994), yang meneliti pada lansia 

di Australia dan mendapatkan hasil bahwa informasi prioritas yang dibutuhkan 

oleh lansia adalah informasi mengenai kesehatan. Penelitian lain yang dilakukan 

oleh Julia Gray, dkk. (2005) di United Stated juga mendapatkan hasil bahwa 60% 

dari responden lansia yang ditelitinya, memilih informasi tentang kesehatan 

sebagai topik utama informasi yang dibutuhkannya. 
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Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia 

sendiri, menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan harus diberikan sebagai salah 

satu upaya untuk memenuhi hak lansia dalam meningkatkan kesejahteraan 

sosialnya. Pelayanan kesehatan bagi lansia tersebut, yakni termasuk penyuluhan 

dan penyebarluasan informasi kesehatan. Menurut artikel yang dibuat oleh 

Kementrian Kesehatan RI (2014), masalah kesehatan yang sering dialami lanjut 

usia adalah hipertensi, gangguan pendengaran dan penglihatan, demensia, 

osteoporosis, dsb., sehingga pada saat usia lanjut informasi mengenai kesehatan 

akan lebih dibutuhkan oleh lansia. Berdasarkan hasil probing dengan responden 

sendiri, diketahui bahwa lansia membutuhkan informasi mengenai kesehatan 

yakni mengenai konseling gaya hidup sehat, kontrol berkala untuk kegiatan 

pencegahan penyakit maupun pemeriksaan apabila mengalami gejala dari suatu 

penyakit. 

Selain informasi mengenai kesehatan, ketika memasuki usia lanjut, secara 

tidak sadar akan membutuhkan informasi mengenai religi atau keagamaan, 

dengan presentase “sangat suka” sebanyak 68% dan presentasi “suka” sebanyak 

32%, (lihat tabel 3.5, halaman III-4). Menurut Maslow (1970), agama atau 

kepercayaan akan semakin terintegrasi dalam kehidupan seseorang ketika 

seseorang tersebut sedang memasuki usia lanjut. Berdasarkan hasil probing 

dengan responden sendiri, diketahui bahwa pada saat memasuki usia lanjut secara 

tidak sadar akan banyak kegiatan-kegiatan seputar keagamaan yang dianggap 

menarik untuk diikuti, seperti pengajian rutin oleh Karang Werda yang selalu 

menyertakan ceramah-ceramah kecil setiap minggunya, sehingga lansia menjadi 

terbiasa untuk mendengarkan informasi-informasi mengenai keagamaan baik dari 

pengajian rutin maupun dari kegiatan lain, seperti siaran ceramah di televisi 

ataupun rubrik-rubrik religi pada buku, koran atau buletin. Menurut dari Murray 

dan Zentner (1970), lansia akan semakin merasuk dalam kehidupan keagamaanya, 

hal ini diimplementasikan dalam cara berfikir dan bertindak lansia dalam sehari-

hari.  

Selanjutnya, membahas mengenai topik olahraga, menjadi salah satu topik 

informasi yang dibutuhkan oleh lansia, dengan presentase “sangat suka” 
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sebanyak 60% dan presentasi “suka” sebanyak 29%, (lihat tabel 3.5, halaman III-

4). Dalam bukunya, Hardywinoto dan Tony Setiabudhi (2005), menyebutkan 

bahwa mereka yang telah memasuki usia lanjut harus tetap didorong serta diberi 

semangat untuk melakukan aktivitas fisik terutama berolahraga. Hal ini 

dikarenakan gaya hidup yang terlalu santai yang kebanyakan dilakukan oleh para 

orang tua lanjut usia malah justru meningkatkan risiko penyakit kronis seperti 

penyakit jantung, hal ini disebabkan karena melemahnya fungsi otot-otot jantung 

akibat kurangnya aktifitas fisik. Responden lansia yang peneliti teliti dalam 

penelitian ini, dapat dikatakan bahwa mereka masih membutuhkan informasi 

mengenai topik olahraga, yakni sebanyak 89% yang menyatakan bahwa mereka 

menyukai topik olahraga dan mengikuti informasi-informasi mengenai macam-

macam olahraga khususnya senam bagi lansia. Berdasarkan hasil probing dengan 

responden sendiri, diketahui bahwa alasan lansia membutuhkan topik informasi 

olahraga, salah satunya dikarenakan pada usia lanjut menjaga kebugaran tubuh 

mereka dianggap penting, karena tubuh yang bugar akan berpengaruh terhadap 

kesehatan fisik mereka. Lansia akan mencoba untuk mendapatkan informasi 

mengenai gerakan senam baru yang dapat dipraktekannya ketika diadakan senam 

rutin lansia Karang Werda. 

Selanjutnya, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai alasan lansia dalam 

menyukai suatu topik informasi, dijelaskan pada tabel 3.6 (halaman III-8), hasil 

temuan data menunjukan bahwa lansia memilih topik informasi Religi, Kesehatan 

dan Olahraga yakni dikarenakan lansia sedang menghadapi masalah yang 

berkaitan dengan topik tersebut (45%). Dapat dilihat bahwa mayoritas lansia pada 

tabel 3.5, cenderung lebih menyukai topik informasi kesehatan dengan frekuensi 

pilihan “sangat suka” sebanyak 76%. berdasarkan hasil probing dengan 

responden, diketahui para lansia biasanya mengalami permasalahan mengenai 

kesehatan seiring bertambahnya usia, sehingga membuat mereka lebih 

membutuhkan topik informasi kesehatan jika dibandingkan dengan topik 

informasi lainnya, untuk menjawab permasalahan yang sedang dihadapinya 

tersebut. Jawaban bahwa lansia membutuhkan suatu informasi ketika sedang 

menghadapi masalah yang berkaitan dengan topik tersebut, diperkuat dengan 
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penelitian yang dilakukan oleh Hales-Mabry, C. (1993), di mana dalam penelitian 

tersebut mendapatkan hasil bahwa kebutuhan informasi yang dimiliki oleh lansia 

dikarenakan kebutuhannya dalam memecahkan masalah yang dihadapinya.  

Selanjutnya untuk pemilihan sumber informasi cetak oleh lansia (tabel 3.7, 

halaman III-9), didapatkan data bahwa ternyata lansia lebih sering menggunakan 

informasi cetak berupa koran dengan presentase “sering” sebanyak 43%. Hasil ini 

diperkuat dengan beberapa penelitian yang dilakukan pada lansia di luar negeri, 

yakni penelitian yang dilakukan oleh Cavanah, M.S.  (1994) menyatakan bahwa 

sumber informasi yang sering digunakan dan dipercaya oleh lansia yakni 

informasi pada koran, dengan alasan bahwa informasi yang disajikan dalam koran 

mengangkat fakta dari kejadian yang sedang terjadi dan selalu update setiap 

harinya. Tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Conaway, 

C.W. (1995), yang menyatakan bahwa lansia cenderung lebih memilih sumber 

informasi koran, yang digunakannya untuk mencari informasi mengenai “tempat 

untuk berpergian dan kegiatan yang harus dilakukan”, kesehatan, rekreasi 

keluarga, belanja, pendidikan dan agama. 

Kemudian, untuk pemilihan sumber informasi elektronik oleh lansia, 

didapatkan data yang tertera pada tabel 3.8 (halaman III-12) bahwa ternyata lansia 

lebih sering menggunakan informasi elektronik yakni televisi dengan presentase 

“sering” sebanyak 73%. Hasil probing dengan responden lansia diketahui bahwa 

lansia sering menonton televisi untuk memenuhi kebutuhan informasinya, 

dikarenakan hampir keseluruhan dari lansia memiliki televisi di rumahnya, 

sehingga menonton siaran informasi di televisi merupakan kegiatan sehari-hari 

yang selalu dilakukan untuk mengisi waktu luang. 

Hasil penelitian di atas diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Goodman, R.I. (1992), yang memberikan pilihan akan sumber informasi 

yang sering digunakan lansia dalam sehari-hari, pilihan tersebut yakni : informasi 

elektronik (televisi, radio), informasi cetak (koran, majalah, brosur),  (teman/relasi 

serta pakar ahli). Hasil penelitian tersebut mendapati bahwa sumber informasi 

yang paling banyak dipilih oleh lansia yakni televisi untuk informasi elektronik, 
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koran untuk informasi cetak dan keluarga/teman untuk informasi melalui tatap 

muka. 

Menurut Hales- Mabry, C. (1993), kebutuhan informasi yang dimiliki oleh 

kelompok lansia berbeda dengan kebutuhan informasi yang dimiliki oleh 

kelompok lainnya, dikarenakan kelompok lansia memiliki kebutuhan yang unik 

dan menantang. Dengan berbagai perbedaan tersebut, maka pemilihan lansia akan 

sumber informasi yang diinginkan untuk memecahkan masalah yang sedang 

dialaminya tersebut juga akan berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini juga 

mencoba melihat mengenai sumber informasi mana yang akan dituju oleh lansia 

untuk melakukan pemenuhan kebutuhan informasinya. Hasil tersebut dapat dilihat 

pada tabel 3.9 (halaman III-14) yang menunjukkan bahwa lansia memilih untuk 

pergi ke teman, keluarga serta pakar informasi untuk bertanya mengenai informasi 

yang dibutuhkannya, yakni dengan presentase “sering” sebanyak lebih dari 60%. 

Berdasarkan hasil probing yang dilakukan, alasan lansia lebih memilih teman, 

keluarga serta pakar informasi untuk memenuhi kebutuhan informasinya tidak 

lain dan tidak bukan dikarenakan ketiga sumber informasi tersebut dianggap 

sebagai sumber informasi yang paling mudah untuk dijangkau bagi lansia. Lansia 

menyatakan bahwa mereka lebih sering menanyakan informasi kepada keluarga 

dikarenakan keluarga merupakan orang terdekat yang dapat memberikan 

informasi. Sama halnya dengan keluarga, teman juga menjadi sumber informasi 

yang sering dituju dikarenakan kebanyakan dari teman mereka memiliki tempat 

tinggal yang dekat atau bertetangga. 

Seperti data yang dilansir oleh Susenas 2014, sebagian besar lansia tinggal 

bersama dengan keluarga besarnya, yakni sebanyak 42,32% lansia tinggal 

bersama anak/menantu dan cucunya, atau bersama anak/menantu dan 

orangtua/mertuanya dan sebanyak 26,80% lansia tinggal bersama keluarga inti, 

sehingga bertanya informasi kepada keluarga dan teman lebih sering untuk 

dilakukan. Hasil yang sama juga didapatkan dari penelitian yang dilakukan oleh 

Irith Getz dan Gabriella Weissman (2010), keluarga dan teman dipilih oleh para 

lansia dengan alasan bahwa merekalah yang paling dekat dan sering berinteraksi 
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dengan lansia, sehingga untuk informasi mengenai kehidupan sehari-hari, mereka 

memilih untuk bertanya kepada teman dan keluarga. 

Tidak jauh berbeda dengan keluarga dan teman, pakar informasi juga 

menjadi pilihan bagi lansia untuk memenuhi kebutuhan informasinya. Namun 

bedanya, dari hasil probing dengan responden, diketahui alasan lansia menyukai 

pakar ahli sebagai sumber informasinya lebih dikarenakan lokasi pakar informasi 

tersebut mudah dijangkau oleh lansia, sedangkan menurut penelitian dari 

Detlefsen, E.G. (2004) mendapatkan alasan yang berbeda, yakni menyatakan 

bahwa lansia cenderung lebih memilih informasi kesehatan dari pakar informasi 

dikarenakan mampu memberikan sumber informasi yang terpercaya dan 

berkualitas, bukan dikarenakan pakar informasi adalah sumber yang mudah untuk 

dijangkau. Namun, bukan berarti lansia menganggap bahwa pakar informasi 

bukanlah sumber informasi yang memberikan informasi yang terpercaya dan 

berkualitas. Beberapa dari responden yang peneliti teliti juga ada yang 

mengatakan bahwa mereka memilih pakar informasi sebagai sumber informasi 

yang akan dituju, dikarenakan pakar informasi dianggap lebih mengetahui secara 

mendalam dan lebih luas akan informasi yang dibutuhkan oleh lansia daripada 

sumber informasi lainnya. Namun memang, alasan utama lansia dalam memilih 

sumber informasi yang akan dituju adalah jarak sumber informasi tersebut yang 

mudah dijangkau. 

Jawaban tersebut tertera pada tabel 3.10 (halaman III-17) yang 

menampilkan data mengenai alasan lansia dalam memilih suatu sumber informasi, 

di mana didapatkan data sebayak 60% responden lansia menyatakan bahwa 

mereka memilih suatu sumber informasi yang mudah untuk dijangkau. 

Berdasarkan hasil probing diketahui bahwa pada saat usia lanjut, kemampuan 

akomodasi lansia untuk pergi ke suatu tempat yang sekiranya jauh sudah mulai 

menurun, sehingga dari berbagai sumber informasi yang ada, lansia akan memilih 

sumber informasi yang mudah dijangkau olehnya untuk memenuhi kebutuhan 

informasinya. Seperti yang tertera dalam Buletin Lansia terbitan Kementrian 

Kesehatan RI, Ketika memasuki usia lanjut, lansia mengalami tiga penurunan 

yakni, penurunan kondisi fisik, penurunan kemampuan mental serta penurunan 
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kemampuan pikir. Penurunan kondisi fisik ditandai dengan melemahnya fungsi 

alat indra serta kekuatan jaringan tulang, otot dan juga sendi pada lansia akan 

mengalami kemunduran, yang mana hal tersebut nantinya akan berpengaruh 

kepada kemampuan akomodasi lansia yang semakin menurun. 

Namun hasil yang berbeda tertera dalam suatu penelitian yang dilakukan 

oleh Goodman, R.I. (1992), yang mana didapatkan hasil bahwa pakar informasi 

menempati posisi terendah sebagai sumber informasi yang sering digunakan oleh 

lansia. Dalam penelitiannya, ia memberikan pilihan akan sumber informasi yang 

sering digunakan lansia dalam sehari-hari, pilhan tersebut yakni : televisi, radio, 

koran, majalah, brosur, teman/relasi serta pakar informasi. Dari 7 pilihan tersebut, 

sumber informasi yang menjadi pilihan terendah yakni pakar informasi, dengan 

alasan bahwa pakar informasi dianggap sebagai sumber informasi formal, di mana 

ketika berkomunikasi dengan pakar informasi tersebut mereka menggunakan 

bahasa yang dianggap membingungkan oleh mereka, sehingga responden lansia 

tersebut tidak suka untuk pergi ke pakar informasi. 

Selanjutnya, dalam tabel 3.9 pula, diketahui bahwa lansia tidak 

menjadikan perpustakaan dan internet sebagai sumber informasi yang dituju untuk 

melakukan pemenuhan kebutuhan informasi, yakni dengan presentase sebanyak 

100% atau keseluruhan responden menyatakan tidak pernah berkunjung ke 

perpustakaan dan menggunakan internet untuk mencari informasi. Berdasarkan 

hasil probing dengan responden diketahui bahwa lansia tidak menuju ke 

perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasinya, dikarenakan lokasi 

perpustakaan yang cukup jauh bagi lansia, mengingat bahwa kemampuan fisik 

lansia juga semakin menurun untuk melakukan perjalanan jauh. Jarak akses 

informasi akan menjadi pertimbangan penting bagi para lansia. Menurut Papalia 

(2002), lanjut usia atau yang sering disebut dengan senescence merupakan suatu 

periode dari rentang kehidupan yang ditandai dengan perubahan atau penurunan 

fungsi tubuh, biasanya mulai pada usia yang berbeda-beda untuk setiap individu  

Penurunan fungsi tersebut akan mempengaruhi kekuatan otot sehingga nantinya 

akan berpengaruh pula pada koordinasi gerakan tubuh karena berkurangnya 

serabut-serabut otot yang bertanggung jawab terhadap gerakan yang cepat.  
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Selain jarak perpustakaan yang jauh, berdasarkan hasil probing juga 

diketahui bahwa fasilitas yang ada di perpustakaan dirasa oleh lansia bukanlah 

untuk para lanjut usia. Lanjut usia membutuhkan fasilitas dan perlakukan yang 

berbeda daripada masyarakat pada usia lainnya, sehingga mereka menganggap 

bahwa perpustakaan, khususnya perpustakaan umum masih belum menyediakan 

fasilitas khusus yang sesuai dengan karakteristik lanjut usia. Bahkan International 

Federation of Library Associations dan perpustakaan-perpustakaan umum di luar 

negeri sendiri, membuat suatu peraturan khusus yang dapat digunakan mereka 

sebagai acuan untuk membuat fasilitas, kegiatan, pelayanan dan koleksi di 

perpustakaan khusus untuk lansia. Namun memang, di Indonesia belum 

ditemukan adanya panduan khusus yang dibuat oleh perpustakaan untuk melayani 

lansia yang memiliki kebutuhan khusus. 

Dilansir oleh analisadaily.com, di Sumatra Utara pada tahun 2015 

kemaren baru saja mendirikan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) khusus lansia 

pertama di Indonesia, yang dikelola oleh Yayasan Prestasi Lanjut Usia Sumut di 

Medan, yang memberikan fasilitas, kegiatan dan koleksi TBM yang sesuai dengan 

apa yang lansia butuhkan. Mengutip dari analisadaily.com juga, Kepala Dinas 

Pendidikan Sumut, Drs. Syaiful Syafri MM. mengatakan bahwa, “Sumut 

mempelopori pembentukan perpustakaan lansia pertama di Indonesia,  juga 

canangkan “Gerakan Baca, Tulis dan Diskusi Hingga Tua di Sumut sebagai 

upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia,” yang membuktikan bahwa 

perhatian pemerintah pada dunia pendidikan juga ditujukan pada semua golongan 

termasuk para lansia, sehingga setelah didirikannya Taman Bacaan Masyarakat 

khusus lansia ini, diketahui bahwa minat lansia dan masyarakat membaca buku di 

TBM Lansia Sumut menjadi semakin tinggi. 

Hasil penelitian bahwa tidak ditemukan lansia yang akan berkunjung ke 

pepustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasinya, berbeda dengan beberapa 

penelitian mengenai kebutuhan informasi lansia di luar negeri, yang mendapatkan 

hasil bahwa lansia juga menggunakan perpustakaan sebagai sumber informasi 

yang ditujunya, walaupun masih tergolong dalam kategori jarang. Salah satunya 

yakni penelitian yang dilakukan oleh Wicks (2004), yang melakukan penelitian 
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mengenai perilaku penemuan informasi lansia di Canada. Dalam hasil penelitian 

tersebut diketahui bahwa lansia masih menggunakan perpustakaan sebagai sumber 

informasi yang ditujunya, namun perpustakaan menempati peringkat rendah jauh 

di bawah pakar kesehatan, teman, keluarga dan pakar-pakar lainnya.  

Selanjutnya, membahas mengenai lansia yang memilih untuk tidak 

menggunakan internet untuk mencari informasi, seperti yang tertera pada tabel 3.9 

(halaman III-14), serta lansia yang tidak menggunakan website, koran online serta 

media sosial untuk memenuhi kebutuhan informasinya (tabel 3.8, halaman III-12), 

berdasarkan hasil probing diketahui bahwa lansia tidak dapat mengoperasikan 

gadget maupun teknologi lainnya yang dapat digunakan untuk membuka internet, 

sehingga untuk mengaksesnya juga tidak tahu caranya. 

Hasil di atas berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Curzon, 

P (2005), yang mendapati bahwa terdapat lansia yang menggunakan internet 

dalam mencari informasi. Namun dalam hasil penelitian tersebut, Curzon 

menyatakan bahwa lansia tidak merasakan bahwa menggunakan informasi dalam 

web akan membuat pencarian informasinya akan menjadi lebih cepat, lebih 

mudah untuk digantungkan dan tidak membuat pusing daripada sumber informasi 

lainnya, seperti telepon, koran atau bertanya kepada seseorang. Ketidaksukaan 

lansia dalam menggunakan internet untuk mencari informasi bekaitan dengan 

kurangnya kemampuan lansia dalam menggunakan internet. Penelitian yang 

dilakukan oleh Asla, T. (2006) menyatakan bahwa kemampuan kognitif dan 

kurangnya pengalaman dalam berjejaring sosial berpengaruh terhadap 

kemampuan lansia tersebut dalam mengakses informasi pada website. 

Padahal, dalam sebuah penelitian dari University College London, 

menyebutkan bahwa lansia yang menggunakan internet memiliki potensi untuk 

hidup lebih sehat dibandingkan dengan lansia tidak mengetahui penggunaan 

teknologi. Penelitian tersebut dilakukan dengan melakukan riset terhadap 4.500 

lansia di Inggris. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa lansia yang 

menggunakan internet akan lebih sadar untuk merawat diri dan kesehatan mereka, 

dikarenakan, para lansia tersebut dapat dengan mudah mengakses informasi 
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mengenai kesehatan, hobi, hiburan, serta berbagai hal lainnya yang dibutuhkan 

menggunakan website. 

Dikutip dari Daily Express, salah seorang peneliti, yakni Lindsay 

Kobayash, menyatakan bahwa, “Lansia yang aktif menggunakan internet akan 

jauh lebih sadar dalam menjaga kesehatan mereka dibandingkan dengan lansia 

buta internet. Mereka cenderung membiasakan gaya hidup sehat dan teratur 

karena sadar akan penyakit berbahaya yang mengancam di usia lanjut.” Beberapa 

penelitian di Luar Negeri tersebut, mendapatkan hasil bahwasanya lansia yang 

menggunakan internet akan mendapatkan banyak manfaat-manfaat positif. 

Namun, penelitian yang dilakukan oleh Kubeck, J.E (1999), yang 

melakukan penelitian terhadap lansia yang dapat mengakses website mengenai 

kemampuan lansia dalam mengakses informasi meggunakan web tersebut, 

diketahui bahwa informasi yang diakses oleh lansia pada web 20% kurang akurat, 

dikarenakan ketidakmampuan lansia dalam menerjemahkan apa yang 

dibutuhkannya ke dalam kata kunci. 

IV.2.2 Karakteristik Fungsi Informasi 

Pada tabel 3.11 hingga tabel 3.17 akan menggambarkan mengenai fungsi 

dari suatu informasi bagi lansia Kota Surabaya, yang berisi mengenai tujuan 

melakukan penemuan informasi serta pemanfaatan informasi setelah didapatkan. 

Nicholas (2000) menyatakan bahwa fungsi utama dari suatu informasi akan 

berbeda-beda sesuai dengan peran dan profesi dari suatu individu tersebut. Namun 

pada dasarnya, seseorang membutuhkan suatu infomasi untuk 5 fungsi yang luas, 

di mana nantinya dengan mengidentikasi dari kelima fingsi tersebut akan 

diketahui tujuan seseorang dalam mencari suatu informasi. Kelima fungsi tersebut 

yakni : memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan khusus (factfinding); 

untuk tetap up to date; penelitian dalam suatu bidang (fungsi penelitian), seorang 

peneliti dan akademisi adalah orang yang paling mungkin untuk membutuhkan 

informasi dengan tujuan ini; untuk mendapatkan pemahaman latar belakang 

masalah/topik (fungsi pengarahan); serta untuk memberikan ide-ide baru atau 

sebagai stimulus (fungsi stimulus). 
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Menurut Hales-Mabry, C. (1993), individu biasanya memiliki banyak 

kebutuhan informasi, seperti misalnya seorang ilmuwan, ia membutuhkan 

informasi mengenai penelitian sebagai bagian dari pekerjaannya yakni fungsi 

penelitian, namun ilmuwan juga membutuhkan informasi lainnya dalam 

kehidupannya sehari-hari. Sama halnya dengan lansia, lansia yang bertugas 

sebagai pengurus Karang Werda akan membutuhkan informasi yang terkait 

dengan Karang Werda lainnya, namun ia juga memutuhkan informasi-informasi 

lain dalam sehari-harinya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian pada tabel 3.11 

(halaman III-19), di mana lansia membaca buletin Karang Werda yakni dengan 

tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan oleh 

Karang Werda lain di luar Kota Surabaya. Berdasarkan hasil probing, diketahui 

bahwa pada nantinya informasi mengenai kegiatan Karang Werda di kota lain 

tersebut dapat menjadi masukkan untuk menciptakan ide-ide baru dalam membuat 

program-program khusus lansia lainnya di Karang Werda wilayahnya sendiri. 

Dalam hal ini, fungsi informasi yang dijalani oleh lansia tersebut yakni sebagai 

fungsi stimulus, di mana seperti yang dikemukakan oleh Nicholas (2000), pada 

fungsi lainnya, orang-orang umumnya mengetahui apa yang mereka cari, 

meskipun tingkat kekhususan dan definisinya agak berbeda. Namun, dalam fungsi 

stimulus, seseorang hanya memiliki ide samar dari apa yang mereka cari dan 

bahkan kadang-kadang tidak tahu sama sekali, sehingga mereka mengakses 

sumber informasi tersebut dengan harapan bahwa informasi tersebut akan 

membuat mereka mendapatkan ide-ide baru dan mengetahui apa yang sebenarnya 

dibutuhkannya. 

Nicholas (2000) juga mengatakan bahwa informasi dengan fungsi stimulus 

tidaklah secara rutin harus dipenuhi, namun ada jangka waktu tertentu untuk 

menumbuhkan ide-ide baru dengan mencari informasi. Hal ini dapat dilihat pada 

tabel 3.12 (halaman III-20), di mana lansia menyatakan bahwa penerbitan buletin 

Karang Werda yakni yang hanya dua bulan sekali sudah dirasa cukup baginya. 

Berdasarkan hasil probing, diketahui bahwa penerbitan dan pendistribusian 

buletin Karang Werda itu sendiri dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, 

sehingga oleh para lansia dianggap bahwa untuk mendistribusikan ke seluruh 

ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS KEBUTUHAN INFORMASI... NARENDA AULIA DEANAWA



IV-15 
 

Karang Werda di Jawa Timur setiap dua bulan sekali saja sudah dirasa sulit, 

apalagi jika diterbitkan lebih dari dua bulan sekali. 

Selanjutnya dalam tabel 3.14 (halaman III-22), ditampilkan data mengenai 

kesan lansia ketika mengikuti kegiatan sharing informasi, sebanyak 45% lansia 

menyatakan bahwa mereka dapat menyampaikan dan mendapatkan informasi 

dengan cara penyampaian yang santai dan menyenangkan, sedangkan 45% 

lainnya menyatakan bahwa mendapatkan informasi yang tidak diketahui 

sebelumnya sebagai kesan ketika mengikuti sharing informasi. Menurut Margaret 

(1956), dengan adanya perkumpulan sendiri, membuat lansia lebih sering 

melakukan interaksi dengan teman sebayanya, sehingga penyaluran informasi pun 

akan sering dilakukan pula. Dengan melakukan interaksi sosial akan mendorong 

adanya pertukaran informasi yang tidak diketahui sebelumnya, aktivitas rekreasi, 

kegiatan berdiskusi, dan meningkatkan pertemanan. Interaksi sosial tersebut 

mengurangi terjadinya depresi pada lansia dengan memberikan lansia kesempatan 

untuk berbagi masalah, pengalaman hidup dan kehidupan sehari-hari mereka. 

Kemudian, dalam tabel 3.16 (halaman III-24) ditampilkan data mengenai 

manfaat yang dirasakan oleh lansia setelah mengikuti kegiatan sharing informasi. 

Dari data di lapangan diketahui bahwa 50% lansia menyatakan bahwa mereka 

mengikuti sharing informasi dengan tujuan agar tidak ketinggalan informasi. 

Hasil tersebut sesuai dengan salah satu fungsi informasi yang dikemukakan oleh 

Nicholas (2000), di mana Nicholas menyebutkan bahwa seseorang akan 

membutuhkan informasi dengan tujuan agar tetap up to date. Berdasarkan hasil 

probing, diketahui bahwa dalam forum sharing informasi pengurus Karang 

Werda, baik itu ketua maupun sie lainnya selalu menyampaikan informasi terbaru 

akan kegiatan Karang Werda yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Selain itu 

biasanya, ketua kelurahan juga akan turut serta memberikan informasi-informasi 

mengenai keadaan sekitar di wilayah Karang Werda tersebut berada, sehingga 

membuat lansia ingin selalu mengikuti forum sharing informasi untuk 

mendapatkan informasi-informasi yang up to date. 

“biasanya sebagai pengisi acara itu ada bapak lurah yang menyampaikan 
info tentang keadaan wilayah wonorejo ini mbak..kalo dari Karang Werda nya 
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sendiri biasanya ketuanya yang menyampaikan jadwal kegiatan-kegiatan Karang 
Werda, ada info lomba-lomba gitu juga disampaikan. ” (R.3) 

Saracevid dan Kantor (1997) menjelaskan bahwa kegiatan aplikasi 

informasi menggambarkan mengenai bagaimana individu mengembangkan 

informasi yang telah diperoleh. Pada tabel 3.17 (halaman III-25) memperlihatkan 

mengenai tindakan yang dilakukan oleh lansia anggota Karang Werda setelah 

mereka mendapatkan suatu informasi. Kuhlthau (1991), menyatakan bahwa, 

informasi yang telah dimiliki seseorang bisa disimpannya melalui berbagai 

bentuk, seperti ingatan pribadi, ke dalam catatan yang lebih rinci hingga 

melakukan penyampaian informasi kepada orang terdekatnya. Berdasarkan data di 

lapangan, sebanyak 62% responden menyatakan bahwa mereka akan membagikan 

informasi baru yang didapatkannya tersebut kepada kerabat lainnya, berdasarkan 

hasil probing diketahui bahwa kedekatan hubungan antara lansia dengan 

teman/kerabat membuat interaksi yang dihasilkan pun semakin intens. Ketika 

lansia mendapatkan suatu informasi baru, ia akan menyampaikan kepada keluarga 

di rumahnya maupun tetangga sebelahnya untuk dibahas secara bersama-sama.  

Kegiatan pengaplikasian informasi juga dapat dilihat pada tabel 3.13 

(halaman III.21), yang menyajikan data mengenai partisipasi yang dilakukan oleh 

lansia ketika mengikuti forum sharing informasi. Didapatkan data bahwa lansia 

akan menyampaikan informasi yang dimilikinya sebagai bentuk partisipasi, 

sehingga informasi yang dimilikinya tidak disimpan begitu saja setelah 

didapatkan, namun lansia melakukan kegiatan berbagi informasi dengan teman 

sebayanya, yakni anggota Karang Werda lainnya. Menurut Sari (2004), 

dikemukakan bahwa usia lanjut yang memiliki kesempatan bertemu dengan teman 

sebaya, dapat membuka kesempatan pada lansia tersebut untuk belajar dari 

pengalaman hidup individu lain dengan melakukan kegiatan berbagi informasi, 

lalu menginterprestasikannya kembali dengan pengalaman hidupnya. Berdasarkan 

hasil probing, diketahui bahwa suasana yang santai membuat lansia akan merasa 

nyaman dalam menyampaikan informasi yang dimilikinya kepada anggota Karang 

Werda lainnya pada pertemuan tersebut, sehingga mereka dapat dengan mudah 

bertukar informasi dengan saling bergantian menyampaikan informasi. Hal 
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tersebut juga akan membantu lansia dalam mengontrol pengalaman emosi yang 

positif atau negatif. Dengan memiliki teman, lansia akan merasa memiliki 

dukungan sosial di luar keluarganya, sehingga akan menimbulkan perasaan 

dihargai dan diinginkan meskipun mereka sudah mengalami kemunduran dan 

keterbatasan. 

IV.2.3 Karakteristik Bentuk Informasi 

Pada tabel 3.18 hingga tabel 3.21 akan menggambarkan mengenai bentuk 

dari suatu informasi yang lebih dipilih oleh lansia Kota Surabaya, yakni pilihan 

akan bentuk informasi yang diminati oleh lansia, yakni apakah cetak, elektronik 

atau informasi yang didapatkan melalui tatap muka. Berdasarkan temuan data di 

lapangan yang disajikan dalam tabel 3.18 (halaman III-26), diketahui bahwa 

mayoritas lansia menyukai informasi yang disampaikan secara langsung (tatap 

muka). Alasan lansia mengapa lebih memilih informasi yang disampaikan secara 

langsung (tatap muka), tersaji dalam tabel 3.21 (halaman III-28), yakni sebanyak 

57% lansia menyatakan bahwa mereka menyukai informasi yang disampaikan 

secara langsung dikarenakan cara penyampaiannya yang lebih mudah untuk 

dipahami. Hasil di atas sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wicks 

(2004), di mana dalam penelitian tersebut sumber informasi yang paling sering 

digunakan dan menjadi favorit bagi para lansia yakni sumber informasi yang 

menyampaikan informasi antar personal atau langsung. 

Berdasarkan hasil probing diketahui bahwa informasi yang disampaikan 

secara langsung, apabila masih belum paham dapat dengan mudah berkomunikasi 

dan bertanya hingga paham akan informasi tersebut. Berbeda dengan informasi 

cetak dan elektronik yang mana apabila lansia masih belum paham, mereka tidak 

bisa bertanya hingga paham, selain itu informasi yang disampaikan secara 

langsung biasanya menggunakan pilihan kata yang mudah untuk dipahami. Hasil 

ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Swindell, R. & Vassella, K. 

(1996), yang menyatakan bahwa lansia cenderung lebih bergantung kepada 

keluarga dan teman untuk meminta informasi, dan cenderung lebih memilih untuk 

mendapatkan informasi melalui berkomunikasi langsung dengan orang yang 
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memberinya informasi tersebut, dengan alasan bahwa informasi yang 

disampaikan melalui komunikasi dua arah akan lebih mudah dipahami oleh 

mereka. Penelitian lain yakni yang dilakukan oleh Barrett, J. (2005), juga 

menyatakan bahwa lansia cenderung lebih memilih informasi lokal dan informasi 

yang disampaikan melalui tatap muka. 

Selanjutnya, pada tabel 3.19 (halaman III-27) disajikan data mengenai 

alasan lansia memilih informasi cetak sebagai sumber informasi yang disukainya, 

yakni sebanyak 58% responden menyatakan bahwa informasi cetak lebih mudah 

untuk didapatkan. Dari hasil probing diketahui bahwa diketahui bahwa lansia 

yang menjawab pilihan jawaban tersebut memang suka untuk membaca informasi 

cetak dan memang mengoleksi berbagai macam informasi cetak sehingga dapat 

dengan mudah dibaca kembali jika membutuhkan suatu informasi. Sama halnya 

dengan lansia yang menjawab bahwa mereka lebih menyukai informasi 

elektronik, pada tabel 3.20 (halaman III-27) didapatkan data bahwa lansia 

menyukai informasi elektronik dengan alasan bahwa informasi elektronik lebih 

mudah untuk didapatkan, yakni sebanyak 100%. Berdasarakan hasil probing, 

diketahui bahwa lansia menyukai informasi elektronik dengan alasan bahwa 

informasi elektronik lebih mudah untuk didapatkan yakni setiap lansia pasti 

mempunyai televisi di rumahnya. Televisi dianggap sebagai media massa yang 

mampu memuaskan penontonnya jika dibandingkan dengan media lainnya. Hal 

ini dikarenakan efek audio dan visual yang memiliki unsur realism (Effendy, 

2002). Bedanya televisi dengan media cetak adalah berita yang disampaikan 

langsung direkam dan hanya menggunakan sedikit editan untuk mendapatkan inti 

dari kajadian yang ingin disampaikan, sedangkan bila di media cetak, berita yang 

sama harus mengalami pengolahan terlebih dahulu oleh wartawan baru kemudian 

disajikan pada  pembaca. 

Alasan bahwa informasi cetak dan elektronik menjadi sumber informasi 

yang mudah didapatkan, diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Williamson, K. (1998), lansia memilih televisi, radio dan koran sebagai sumber 

informasi favorit, baik pemenuhan informasi yang sesuai tujuan maupun secara 

kebetulan, dikarenakan sumber informasi tersebut sudah melekat dalam 
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kehidupan sehari-harinya, berbeda dengan pakar informasi yang harus 

menemuinya terlebih dahulu baru bisa mendapatkan informasi. 

IV.2.4 Karakteristik Kesadaran akan Informasi 

Pada tabel 3.22 hingga tabel 3.24 akan menggambarkan mengenai 

kesadaran lansia Kota Surabaya akan kebutuhan informasinya, yang berisi 

mengenai gambaran pada sejauh mana lansia merasakan bahwa dirinya 

membutuhkan informasi serta bagaimana perasaan serta tindakan yang dilakukan 

ketika merasakan bahwa ia membutuhkan informasi tersebut. Menurut Nicholas 

(2000), kesadaran akan informasi mengacu pada sejauh mana individu merasakan 

bahwa ia membutuhkan informasi serta respon dan tindakan seperti apa yang akan 

dilakukan oleh suatu individu untuk memenuhi kebutuhan informasinya tersebut. 

Berdasarkan temuan data di lapangan, yakni pada tabel 3.22 (halaman III-

29), diketahui bahwa lansia merasakan bahwa ia membutuhkan suatu informasi 

dalam keadaan ketika sedang menghadapi masalah yang berkaitan dengan topik 

tersebut (52%). Bartlet (2004) mengatakan bahwa pemanfaatan informasi 

merupakan faktor pendorong dari adanya perilaku informasi, bagaimana informasi 

tersebut dibutuhkan dan kemudian digunakan dan atau untuk tujuan apa. Todd 

(1984) menyatakan bahwa setiap orang akan memberikan reaksi awal berupa 

gambaran perasaan yang dirasakan ketika seseorang tersebut sedang menghadapi 

suatu permasalahan atau ketika menghadapi situasi tertentu. Pada tabel 3.23 

(halaman III-30) menyajikan data mengenai gambaran perasaan yang dirasakan 

oleh lansia ketika dirinya sadar mengenai kebutuhan informasinya, yakni 

sebanyak 67% lansia menyatakan bahwa mereka akan merasa gelisah ketika sadar 

bahwa dirinya membutuhkan informasi. Melalui probing, diketahui bahwa 

meskipun informasi bukanlah sesuatu yang dianggap urgent bagi lansia, namun 

jika berada dalam keadaan yang benar-benar membutuhkan informasi dan kalau 

informasi tersebut benar-benar fatal dan harus dipenuhi pada saat itu juga, mereka 

akan merasa gelisah untuk ingin segera mendapatkan informasi yang 

dibutuhkannya. 
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Menurut Maher (1969), aspek afektif yang berupa perasaan atau suasana 

hati akan mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan tindakan guna 

mencapai apa yang diinginkannya. Hal tersebut sesuai dengan hasil dalam 

penelitian ini, di mana perasaan lansia yang merasa gelisah ketika sadar akan 

kebutuhan informasinya, berpengaruh pula terhadap tindakan yang dilakukan oleh 

lansia ketika ia sadar akan kebutuhan informasinya. Dalam tabel 3.24 (halaman 

III-31), sebanyak 59% lansia menyatakan bahwa mereka memilih untuk bertanya 

kepada sumber informasi terdekat agar informasi yang dibutuhkan cepat 

didapatkan. Berdasarkan hasil probing, diketahui bahwa, menurut lansia mereka 

akan bertindak mencari informasi ke sumber terdekat agar informasi yang 

dibutuhkan cepat didapatkan, dengan alasan bahwa ketika lansia berada dalam 

keadaan yang benar-benar membutuhkan informasi tersebut, mereka akan merasa 

gelisah dan ingin segera mendapatkan informasi yang dibutuhkannya, yakni 

dengan mencari sumber informasi terdekat agar informasi yang dibutuhkan cepat 

didapatkan, dikarenakan apabila mencari banyak informasi dalam satu waktu 

membuat lansia akan menjadi bingung. 

IV.2.5 Karakteristik Sudut Pandang Informasi 

Pada tabel 3.25 akan menggambarkan mengenai sudut pandang akan 

informasi yang lebih dipilih oleh lansia Kota Surabaya, yang berisi mengenai 

gambaran pilihan akan informasi menggunakan sudut pandang mana yang lebih 

dipilih oleh lansia. Menurut Nicholas (2000), informasi dalam topik yang sama 

kadang-kadang ditulis dari sudut pandang yang berbeda, tergantung individu 

tersebut ingin memenuhi kebutuhan informasinya dengan sudut pandang yang 

mana. Peneliti mencoba menyesuaikan pertanyaan akan tema sudut pandang ini 

dengan kondisi yang lansia alami, yakni peneliti memberikan pertanyaan akan 

sudut pandang informasi dalam bidang kesehatan, yaitu sudut pandang pakar 

informasi, orang yang sedang menghadapi masalah yang sama ataukah opini 

publik. Berdasarkan temuan data di lapangan, yakni yang tertera dalam tabel 3.25 

(halaman III-32), diketahui bahwa lansia sepenuhnya lebih memilih informasi 

yang berasal dari sudut pandang pakar ahli/informasi, yakni yang memilih pilihan 
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tersebut sebanyak 100%. Hasil di atas sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Detlefsen, E.G. (2004), yang mendapatkan hasil bahwa lansia cenderung 

lebih memilih informasi kesehatan dari pakar informasi dikarenakan mampu 

memberikan sumber informasi yang terpercaya dan dianggapnya berkualitas, 

sehingga dengan tingginya tingkat kualitas dari informasi tersebut, lansia memilih 

untuk menggunakan sudut pandang dari sumber yang dianggapnya memiliki 

informasi yang berkualitas. 

Berdasarkan hasil probing diketahui bahwa lansia memilih informasi dari 

sudut pandang pakar dengan alasan bahwa seorang pakar akan memiliki 

pengetahuan lebih dalam bidangnya yang tidak dimiliki oleh orang-orang 

biasanya. Informasi yang berasal dari opini publik dianggap mereka kurang akurat 

jika dibandingkan dengan informasi yang disampaikan oleh seorang pakar 

informasi. Nicholas (2000) menyebutkan bahwa kedalaman pengetahuan akan 

informasi dari suatu sumber informasi akan menunjukkan keakurasian informasi 

tersebut dan seorang pakar informasi biasanya akan menyajikan informasi 

berbasis fakta dan bersifat rasional. 

IV.2.6 Karakteristik Kuantitas Informasi 

Pada tabel 3.26 dan 3.27 akan menggambarkan mengenai kuantitas 

informasi yang lebih dipilih oleh lansia Kota Surabaya, yang berisi mengenai 

gambaran seberapa besar jumlah informasi yang dibutuhkan oleh lansia untuk 

dapat memenuhi kebutuhan informasinya. Menurut Nicholas (2000), seseorang 

pasti membutuhkan sejumlah informasi untuk memenuhi pekerjaannya atau untuk 

memecahkan masalah, jumlah tersebut pasti bervariasi dan tidaklah pasti, antar 

individu maupun kelompok pasti membutuhkan jumlah informasi yang berbeda-

beda tergantung dari kebutuhan mereka. Berdasarkan temuan data di lapangan, 

yang tertera pada tabel 3.26 (halaman III-33), didapatkan data yakni lansia merasa 

bahwa mendapatkan satu sumber informasi saja sudahlah cukup bagi mereka, 

yakni sebesar 50%. 

Selanjutnya pada tabel 3.27 (halaman III-34), lansia juga menyatakan 

bahwa mereka lebih memilih untuk mendapatkan satu informasi tetapi jelas dan 
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rinci sebanyak (92%). Wicks, D.  (2004) mengungkapkan bahwa, seorang lansia 

akan melakukan penilaian terhadap informasi yang telah didapatkannya tersebut 

untuk melihat bahwa informasi tersebut apakah sudah memenuhi kebutuhan 

informasinya ataukah belum. Berdasarkan hasil probing diketahui bahwa lansia 

menyatakan jika satu sumber informasi yang jelas dan rinci saja sudah dapat 

memenuhi kebutuhan informasinya, dikarenakan apabila lansia mendapatkan 

informasi dari berbagai sumber, apabila lansia mendapatkan kumpulan berbagai 

macam informasi, akan lebih membuat mereka menjadi bingung untuk 

menelaahnya, sehingga satu sumber informasi saja dirasa sudah cukup untuk 

memenuhi kebutuhan informasi lansia.  

“kalo udah dapet satu ya satu aja, kalo banyak-banyak tambah bingung, 
tambah ribet mbak.” (R.7) 

IV.2.7 Karakteristik Kualitas Informasi 

Pada tabel 3.28 dan 3.29 akan menggambarkan mengenai kualitas 

informasi yang lebih dipilih oleh lansia Kota Surabaya, yang berisi mengenai 

gambaran mengenai suatu informasi seperti apa yang dinilai berkualitas oleh 

lansia. Memang, penilaian kualitas informasi mungkin dirasa sangat subjektif, 

tetapi bagaimanapun peringkat kualitas informasi akan mempengaruhi peringkat 

prioritas informasi yang diinginkan. Berkualitas atau tidaknya suatu informasi 

tergantung pada sumber yang memberikan informasi tersebut. Berdasarkan 

temuan data di lapangan pada tabel 2.28 (halaman III.35), diketahui bahwa lansia 

tidak memberikan pendapat ketika ditanya mengenai informasi yang dianggapnya 

berkualitas, lansia tersebut kurang memahami mengenai makna dari informasi 

yang berkualitas, meskipun peneliti telah mencoba untuk menjelaskannya, 

sehingga memberikan jawaban di luar pilihan jawaban dengan makna yang 

berbeda. Namun ketika diberikan pilihan-pilihan sumber informasi dan meminta 

lansia untuk menyebutkan sumber informasi mana yang dirasanya sebagai 

informasi yang berkualitas, lansia memilih pakar ahli/pakar informasi sebagai 

sumber informasi yang dianggapnya akan memberikan informasi berkualitas 

(tabel III.29, halaman III.36). Berdasarkan hasil probing diketahui bahwa lansia 

memilih informasi dari seorang pakar informasi sebagai sumber informasi yang 
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berkualitas, dengan alasan bahwa seorang pakar informasi pastinya memiliki 

pengetahuan lebih dalam bidangnya yang tidak dimiliki oleh orang-orang 

biasanya, dan seorang pakar informasi telah mendalami berbagai informasi yang 

sesuai dengan bidangnya tersebut dalam waktu yang tidak sedikit, sehingga oleh 

para lansia, pakar informasi dianggap sebagai sumber informasi yang paling 

berkualitas. 

Jawaban lansia yang memilih pakar informasi sebagai sumber informasi 

yang dianggapnya paling berkualitas juga dibuktikan dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Detlefsen, E.G. (2004), yakni menyatakan bahwa lansia cenderung 

lebih memilih informasi kesehatan dari pakar informasi dikarenakan pakar 

informasi dianggap mampu memberikan sumber informasi yang terpercaya dan 

berkualitas. 

IV.2.8 Karakteristik Ke-up to date-an Informasi 

Pada tabel 3.30 dan 3.32 akan menggambarkan mengenai ke-up to date-an 

informasi yang lebih dipilih oleh lansia Kota Surabaya, yang berisi mengenai 

gambaran seberapa lama informasi masa lampau yang diperlukan, serta seberapa 

baru informasi terkini yang dibutuhkan oleh lansia. Menurut Bjering (2014), suatu 

informasi tidaklah semuanya akan bertahan dan tidak tergantikan, namun seiring 

dengan berkembangnya jaman, maka informasi pun akan mengalami perubahan-

perubahan yang sesuai dengan perkembangan jaman. Suatu informasi akan 

menjadi usang sebagai akibat dari perubahan yang meliputi penemuan baru, 

peralatan baru, komputerisasi, politik, faktor ekonomi serta peraturan-peraturan 

baru dari pemerintah. Oleh karena itu, dalam sub bab ini akan dianalisis mengenai 

pemilihan jangka waktu informasi yang dipilih oleh lansia. Berdasarkan temuan 

data di lapangan, yakni pada tabel 3.30 (halaman III-37), diketahui bahwa lansia 

tidak sepenuhnya menyukai informasi yang paling baru (up to date) namun lansia 

juga tidak sepenuhnya menyukai informasi masa lampau (tradisional). Sebanyak 

77% lansia memilih untuk mendapatkan informasi yang berasal dari dua jangka 

waktu yang berbeda tersebut secara bersamaan, tidak melupakan antara satu 

dengan yang lainnya. 

ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS KEBUTUHAN INFORMASI... NARENDA AULIA DEANAWA



IV-24 
 

Berdasarkan hasil probing diketahui bahwa lansia memilih pilihan dua-

duanya (informasi terbaru dan informasi tradisional) dikarenakan kedua jenis 

informasi tersebut meskipun memiliki jangka waktu yang berbeda namun pasti 

memiliki keterkaitan. Informasi tradisional bukan berarti bahwa informasi 

tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi di masa sekarang, ada kalanya informasi 

tradisional jika dikaitkan atau dimodifikasi dengan informasi terbaru, akan 

memberikan pengetahuan yang baru. Menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Eriksson-Backa (2010), bagi dokter, pengobatan penyakit membutuhkan 

informasi retrospektif jangka panjang dalam mempertimbangkan perkembangan 

penyakit, sehingga dokter akan turut mempertimbangkan pengobatan-pengobatan 

tradisional sembari melihat perkembangan jaman pada saat itu. Bahkan seorang 

wartawan yang bertugas untuk mencari suatu berita terkini, tidak melepas 

kemungkinan bahwa wartawan akan membutuhkan informasi arsip untuk 

melengkapi berita yang akan dimuatnya tersebut. 

Pada tabel 3.31 (halaman III-38) disajikan data mengenai alasan lansia 

dalam memilih informasi yang paling baru (up to date) jika dibandingkan dengan 

informasi tradisional. Diketahui bahwa sebanyak 94% lansia menyatakan bahwa 

mereka mengikuti perkembangan jaman. Berdasarkan hasil probing, lansia 

beranggapan seiring berkembangnya jaman, maka semakin berkembang pula 

suatu pengetahuan. Para lansia beranggapan bahwa informasi masa sekarang akan 

berbeda dengan informasi terdahulu, dan informasi terdahulu tersebut tidak lagi 

dapat digunakan untuk menjawab masalah-masalah dikehidupan pada masa 

sekarang ini. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Xie, Bo (2003) menyatakan 

bahwa seiring berkembangnya jaman di mana informasi semakin berkembang 

pula, lansia mau tidak mau harus mengikuti perkembangan jaman yang ada, yakni 

dengan menyesuaikan diri dengan informasi dan teknologi yang berkembang 

tersebut, namun memang pasti ada saja yang akan merasakan acuh tak acuh akan 

perkembangan informasi pada era ini. Selanjutnya, seperti yang tertera pada tabel 

3.32 (halaman III-39), yakni disajikan data mengenai alasan lansia dalam memilih 

informasi tradisional jika dibandingkan dengan informasi yang paling baru (up to 

date). Dari data yang didapatkan yakni sebanyak 100% lansia menyatakan bahwa 
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mereka malas mencari informasi yang paling terbaru, sehingga mereka memilih 

untuk bertahan dengan informasi tradisional yang dimilikinya.  

IV.3 Hambatan yang Ditemui oleh Lansia dalam Memenuhi Kebutuhan 

Informasinya 

Nicholas, David (2000) menyebutkan beberapa hambatan yang dapat 

mempengaruhi lansia dalam melakukan pemenuhan kebutuhan informasinya, 

diantaranya yakni : waktu untuk mengakses informasi, pertimbangan jarak dalam  

mengakses informasi, keahlian dalam mengakses informasi menggunakan 

teknologi, pertimbangan biaya untuk akses informasi, menghadapi information 

overload. 

IV.3.1 Waktu untuk Mengakses Informasi 

Pada tabel 3.33 dan 3.40 akan menggambarkan mengenai hambatan waktu 

yang ditemui oleh lansia Kota Surabaya pada saat memenuhi kebutuhan 

informasinya, yang berisi mengenai kesesuaian antara waktu yang dimiliki untuk 

mencari informasi, dengan waktu yang tersedia, serta seberapa banyak waktu 

yang dibutuhkan oleh mereka dalam mengakses informasi menggunakan berbagai 

sumber. 

Menurut Nicholas (2000), waktu dikatakan sebagai hambatan bagi lansia 

dalam memenuhi kebutuhan informasinya, jika waktu yang dimiliki lansia kurang 

baginya untuk mencari informasi yang dibutuhkannya. Kurangnya waktu yang 

dimiliki akan menjadi pencegah seseorang dalam memenuhi kebutuhan informasi 

mereka, bahkan bagi mereka yang memiliki motivasi untuk mencari informasi. 

Dalam tabel 3.34 (halaman III-40) didapatkan data mengenai waktu luang yang 

dimiliki oleh lansia, yakni sebanyak lebih dari 12 jam waktu luang yang dimiliki 

(60%). Banyaknya waktu luang yang dimiliki oleh lansia, berkaitan dengan 

kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh lansia. Dapat dilihat pada tabel 3.33 

(halaman III-39), di mana lansia dalam sehari-harinya melakukan tugas rumah 

tangga seperti masak dan membersihkan rumah (63%) sehingga waktu luang yang 

dimiliki juga cukup banyak daripada waktu luang yang dimiliki oleh lansia yang 

bekerja dalam kegiatan sehari-harinya. 
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Pada tabel 3.35 (halaman III-40), digambarkan mengenai kegiatan yang 

dilakukan lansia untuk mengisi waktu luangnya. Dari data pada tabel diketahui 

bahwa lansia melakukan kegiatan menonton TV untuk mengisi waktu luangnya. 

Effendy (2002) menyatakan bahwa televisi merupakan media massa yang hampir 

dimiliki oleh seluruh elemen masyarakat di Indonesia, dengan fungsi utama 

sebagai sumber informasi bagi masyarakat. Berdasarkan hasil probing dengan 

responden lansia, siaran televisi yang mereka tonton kebanyakan adalah sinetron 

striping yang lagi trend pada saat ini seperti Uttaran, Veera, dll. Namun, selain 

menonton sinetron tersebut mereka juga mengimbanginya dengan menonton 

siaran-siaran yang mengandung informasi, seperti berita nasional maupun 

internasional, berita infotainment, acara talkshow, ceramah agama, serta acara 

reality show lainnya. 

Kuhlthau (1991) mengungkapkan bahwa seseorang akan meluangkan 

waktunya untuk berinteraksi dengan sumber informasi untuk mendapatkan 

informasi yang dibutuhkannya. Berdasarkan hasil probing pada tabel 3.36 

(halaman III-41), mayoritas dari lansia menyatakan bahwa mereka mengakses 

informasi dengan menoton televisi setiap harinya. Lansia mengikuti segmen berita 

di televisi, baik itu berita pagi, siang, sore maupun malam, hingga segmen reality 

show seperti on the spot yang tayang setiap hari dan acara talkshow seperti Dr. Oz 

yang tayang setiap satu minggu sekali. Dalam tabel 3.38 (halaman III-42) juga 

menampilkan bahwa lansia menonton siaran informasi di televisi sebanyak lebih 

dari 2 jam setiap harinya yakni sebesear 47%, sehingga dapat dikatakan bahwa 

lansia menyukai televisi sebagai sumber informasi bagi mereka untuk memenuhi 

kebutuhan informasinya. Berbeda dengan televisi yang memang disukai oleh 

lansia sebagai pengisi waktu luang dalam sehari-hari, radio hanya digunakan 

lansia untuk mendengarkan informasi ketika lansia tersebut sedang berada dalam 

kendaraan untuk pergi ke tempat mereka bekerja dengan waktu yang dibutuhkan 

untuk mendengarkan radio yakni sebanyak 30-60 menit (47%) (tabel 3.39, 

halaman III-43). Dalam perjalanan tersebut, lansia biasanya mendengarkan radio 

Suara Surabaya untuk mengetahui arus lalu lintas yang akan dilewatinya atau 

hanya sekedar mendengarkan radio sebagai hiburan selama dalam perjalanan. 
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Menurut penelitian yang dilakukan oleh Williamson, K. (1998), diketahui pula 

bahwa lansia menyukai untuk menonton siaran informasi di televisi dan 

mendengarkan siaran informasi di radio dalam waktu yang cukup lama, apabila 

lansia tersebut memang terbiasa untuk melakukannya dalam kesehariannya. 

Berbeda lagi dengan waktu yang diluangkan lansia untuk mengakses 

informasi pada pakar informasi, dalam penelitian yang sama diketahui bahwa 

lansia tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bertanya mengenai apa yang 

dibutuhkannya kepada pakar informasi. Berdasarkan temuan data di lapangan 

pula, didapatkan hasil bahwa lansia hanya menghabiskan waktu kurang dari 30 

menit untuk mendapatkan informasi pada pakar informasi yang mana dalam hal 

ini adalah seorang dokter (baik itu dokter langganan maupun dokter puskesmas) 

(tabel 3.41, halaman III-45). Berdasarkan hasil probing, diketahui bahwa ketika 

menemui dokter puskesmas, akan banyak warga yang antri, mengharuskan 

mereka untuk tidak berlama-lama berkonsultasi dengan dokternya. Sedikit 

berbeda dengan lansia yang menggunakan dokter pribadi, biasanya mereka dapat 

sepuasnya melakukan konsultasi dengan dokter, namun memang waktu 

konsultasinya tidak membutuhkan waktu yang lama, tergantung dengan masalah 

yang sedang dikonsultasikan. 

IV.3.2 Pertimbangan Jarak dalam Akses Informasi 

Pada tabel 3.42 dan 3.45 akan menggambarkan mengenai jarak akses 

informasi dalam memenuhi kebutuhan informasi lansia Kota Surabaya, yang 

berisi mengenai pemenuhan kebutuhan informasi yang berkaitan dengan akses 

berdasarkan jarak antara lansia dengan sumber informasi tersebut. 

Menurut Nicholas (2000), jika tidak ada sumber informasi atau sistem 

yang tersedia ketika ia membutuhkan informasi, maka sangat tidak mungkin 

bahwa seseorang akan dapat memenuhi kebutuhan informasi mereka. Ada dua hal 

yang perlu dipertimbangkan, yakni apakah sebenarnya sumber informasi tersebut 

tersedia, dan jika iya, apakah jarak antara sumber informasi tersebut membuat 

seseorang memilih sumber tersebut sebagai pilihan pertamanya ataukah tidak. 
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Menurut Goodman (1992), untuk mengetahui jarak suatu tempat 

diperlukan pengetahuan mengenai lokasi tempat tersebut berada. Berdasarkan data 

di lapangan, yakni yang tersaji pada tabel 3.42 (halaman III-46), diketahui bahwa 

secara berturut-turut sebanyak 94%, 92% dan 99% lansia tidak mengetahui lokasi 

Perpustakaan Umum Kota Surabaya, Perpustakaan Daerah (Badan Perpustakaan 

dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur) dan Perpustakaan Balai Pemuda. 

Berdasarkan hasil probing diketahui bahwa lansia tidak mengetahui keberadaan 

perpustakaan tersebut, dikarenakan para lansia tidak pernah berpergian jauh. 

Berdasarkan hasil probing dengan responden pula, diketahui bahwa lansia yang 

mengetahui letak perpustakaan-perpustakaan tersebut tidak lain dan tidak bukan 

dikarenakan rumah dari saudaranya dekat dengan perpustakaan tersebut, sehingga 

ketika berkunjung kesana akan melewati perpustakaan tersebut. 

Masih dengan tabel 3.42, berdasarkan temuan data dan hasil probing yang 

dilakukan, diketahui pula bahwa sebanyak 16% lansia mengetahui letak Taman 

Bacaan Masyarakat di sekitar rumahnya, dikarenakan letak TBM yang berada di 

dekat balai RW, dan kegiatan kelurahan yang seringkali dilakukan di balai RW, 

sehingga membuat lansia tahu dan menyatakan bahwa mereka pernah berkunjung 

ke TBM tersebut. 

Menurut Papalia (2001), jarak akses informasi akan menjadi pertimbangan 

penting bagi para lansia. Lanjut usia atau yang sering disebut dengan senescence 

yaitu merupakan suatu periode dari rentang kehidupan yang ditandai dengan 

perubahan atau penurunan fungsi tubuh, biasanya mulai pada usia yang berbeda-

beda untuk setiap individu. Penurunan fungsi tersebut akan mempengaruhi 

kekuatan otot sehingga nantinya akan berpengaruh pula pada koordinasi gerakan 

tubuh karena berkurangya serabut-serabut otot yang bertanggung jawab terhadap 

gerakan yang cepat. Pendapat dari Papilia (2010) tersebut memperkuat data yang 

peneliti temui di lapangan, yakni pada tabel 3.43 (halaman III-48), sebanyak 38% 

lansia menyatakan bahwa mereka akan secara rutin berkunjung ke 

perpustakaan/TBM untuk melakukan pemenuhan kebutuhan informasi apabila 

dibangun perpustakaan/TBM tersebut tepat di dekat rumahnya. Berdasarkan hasil 

probing diketahui bahwa jarak yang dekat dengan rumah lansia membuat lansia 
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dapat secara rutin berkunjung kesana apabila membutuhkan suatu informasi atau 

sekedar sebagai pengisi waktu luang dengan membaca di TBM. Selanjutnya, pada 

tabel 3.44 (halaman III-49), diketahui bahwa lansia akan mencari sumber 

informasi lainnya (65%) sebagai tindakan yang akan dilakukan ketika mendapati 

bahwa sumber informasi langganannya pindah ke tempat yang lebih jauh. 

Berdasarkan hasil probing lansia menyatakan pasti akan ada pengganti yang 

menggantikan sumber informasi tersebut, sehingga lansia lebih memilih untuk 

berganti sumber informasi daripada harus pergi jauh-jauh untuk mendapatkan 

informasi. 

Berbeda dengan hasil dari tabel 3.44, di mana lansia memilih alternatif 

lain untuk menghindari informasi yang berjarak jauh, pada tabel 3.45 (halaman 

III-50), menampilkan tindakan yang dilakukan oleh lansia ketika pertemuan 

Karang Werda dilakukan di tempat lain yang lebih jauh. Didapatkan hasil bahwa 

sebanyak 73% lansia menyatakan bahwa mereka akan tetap ikut pertemuan 

Karang Werda meskipun tidak ada yang mengantar (berangkat sendiri). Namun, 

berdasarkan hasil probing diketahui bahwa meskipun acara pertemuan lansia 

dilaksanakan di tempat lain dan mengharuskan anggotanya untuk berangkat 

sendiri, pasti akan ada inisiatif dari anggota lain untuk menyewa kendaraan agar 

bisa berangkat bersama-sama, sehingga jarak yang jauh tidak menjadi masalah 

bagi anggota Karang Werda lainnya yang tidak memiliki kendaraan dapat tetap 

mengikuti pertemuan. 

IV.3.3 Keahlian dalam Mengakses Informasi menggunakan Teknologi 

Pada tabel 3.46 dan 3.49 akan menggambarkan mengenai keahlian lansia 

Kota Surabaya dalam mengakses informasi untuk memenuhi kebutuhan 

informasinya, yang berisi mengenai kemampuan lansia dalam menelusur 

informasi menggunakan teknologi gadget dalam sehari-hari maupun 

menggunakan teknologi alat bantu penelusuran yang berada di perpustakaan. 

Dalam bukunya, Nicholas (2000) menyatakan bahwa di era teknologi informasi 

saat ini, sumber informasi berteknologi maju akan menjadi masalah. Dibutuhkan 

keterampilan pengguna untuk mengakses informasi menggunakan teknologi, 
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namun tidak semua dari pengguna dapat menggunakan teknologi tersebut, pasti 

ada saja para pengguna yang gagap akan teknologi, yang tidak memiliki 

kemampuan untuk mengakses teknologi tersebut. 

 Berdasarkan temuan data di lapangan, pada tabel 3.46 (halaman III-51), 

diketahui bahwa sebanyak 62% lansia memiliki handpone pribadi, di mana 

sebanyak 32% lansia memiliki HP yang canggih berbasis android, sedangkan 40% 

lainnya memiliki HP yang biasa tidak berbasis android. Hasil tersebut tidak jauh 

berbeda dengan data Susenas 2014, di mana sebanyak 80,33% lansia di perkotaan 

menyatakan bahwa ia memiliki handphone pribadi. Namun berdasarkan temuan 

data di lapangan mengenai keahlian lansia dalam mengoperasikan handphonenya, 

didapatkan data bahwa sebanyak 100% lansia tersebut hanya dapat megoperasikan 

handphonenya hanya sebatas meneriman telepon dan SMS saja (Tabel 3.47, 

halaman III-53), meskipun mereka memiliki HP canggih berbasis android, mereka 

tidak mengetahui cara mengoperasikan hingga melakukan browsing 

menggunakan aplikasi handphone tersebut. Berdasarkan hasil probing, lansia 

hanya menggunakan handphone untuk menerima telepon dan SMS, dan hanya 

beberapa lansia saja yang dapat mengirimkan SMS secara mandiri. 

Sebenarnya seiring berkembangnya teknologi saat ini, muncul suatu ilmu 

pengetahuan yang menghubungkan lansia dan teknologi, yakni geronteknologi 

yang merupakan ilmu yang mempelajari kaum lansia dan hubungannya dengan 

perkembangan teknologi. Pendekatan ini merupakan ilmu terbaru yang 

menguraikan sejauh mana perkembangan teknologi berpengaruh bagi kaum 

lansia. Bjering (2014) menyatakan bahwa geronteknologi sebenarnya ilmu praktis 

untuk memudahkan para lansia dalam menggunakan sarana dan prasarana yang 

sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi. Penerapan teknologi yang 

mutakhir terhadap para lansia akan menyokong mereka sekaligus menempatkan 

mereka secara mandiri dalam menjalankan masa tuanya. Kemajuan teknologi 

yang semakin mutakhir memberikan peluang atau kesempatan bagi kaum lansia 

untuk mengembangkan dirinya. 

Seperti yang dilansir oleh tekno.kompas.com, pesatnya teknologi 

smartphone bukan jaminan akan memudahkan para orangtua lanjut usia dalam 
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menggunakannya. Bahkan, ketika menggunakan smartphone berbasis Android 

terkadang mereka sering menemukan persoalan, sehingga berkembangnya ilmu 

geroteknologi tersebut, membuat beberapa negara membuat alternatif handphone 

dan aplikasi yang mudah digunakan oleh lansia. Menurut berita yang dilansir oleh 

analisadaily.com, sebuah operator seluler AS, Greatcall Wireless 

memperkenalkan smartphone keluaran baru mereka yang diperuntukkan bagi para 

lanjut usia (lansia) bernama Jitterbug Touch 2. Ponsel tersebut dirancang dengan 

desain yang lebih sederhana dari kebanyakan smartphone lainnya, yaitu memiliki 

tampilan antarmuka yang memudahkan bagi para penggunanya serta mempunyai 

tampilan huruf besar. Selain adanya handphone khusus lansia, Di California juga 

menciptakan sebuah terobosan baru yakni aplikasi 'Wiser' akan memudahkan para 

orangtua lanjut usia ketika menggunakan telefon pintar. 'Wiser' menggunakan 

kombinasi tombol besar, berwarna cerah, dan tampilan notifikasi lebih sederhana 

yang memudahkan para lansia menggunakan ponsel cerdas tersebut. Di Indonesia 

sendiri, belum tersedianya handphone dan aplikasi khusus lansia seperti yang 

telah dirilis di luar negeri tersebut, mungkin menjadi faktor penghambat bagi 

lansia untuk akrab dengan teknologi, sehingga 100% responden yang peneliti 

dalam penelitian ini menyatakan bahwa mereka tidak pernah menggunakan 

hingga tidak pernah mencoba mengakses informasi menggunakan handphone 

meskipun mereka memilikinya. 

Selain keahlian lansia dalam mengoperasikan teknologi gadget, peneliti 

ingin mengetahui mengenai keahlian lansia dalam mengakses informasi 

menggunakan OPAC di perpustakaan. Namun, berdasarkan temuan data di 

lapangan (tabel 3.48dan tabel 3.49, halaman III-55), diketahui bahwa seluruh 

responden lansia yang peneliti teliti tidak pernah melakukan kunjungan di 

perpustakaan, yang mana berarti seluruh responden lansia tidak pernah melakukan 

pencarian informasi menggunakan OPAC di perpustkaan. Namun diketahui 

bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sit, R.A. (1998), terhadap 

lansia di United States yang pernah menggunakan OPAC di perpustakaan, 

meneliti mengenai kemampuan lansia dalam mengakses OPAC di perpustakaan, 

diketahui bahwa lansia mengalami kesusahan dalam menerjemahkan kebutuhan 
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informasi mereka ke dalam kalimat penelusuran, sehingga lansia yang kurang 

pengalaman dalam mengakses OPAC akan mengalami kesusahan yang mana akan 

berujung pada pencariannya pada OPAC menjadi tidak sukses, atau informasi 

yang mereka telusur tersebut tidak dapat ditemukan. 

IV.3.4 Pertimbangan Biaya Akses Informasi 

Pada tabel 3.50 dan 3.54 akan menggambarkan mengenai biaya akses 

informasi oleh lansia Kota Surabaya dalam memenuhi kebutuhan informasinya, 

yang berisi mengenai gambaran kesesuaian antara biaya yang harus dikeluarkan 

dengan biaya yang dimiliki oleh lansia, serta pertimbangan dan tindakan yang 

dilakukan oleh lansia ketika mengakses informasi yang berbayar. Berdasarkan 

data di lapangan, diketahui bahwa keseluruhan responden lansia yang peneliti 

teliti masih memiliki sumber pendapatan/penghasilan (tabel 3.50, halaman III-56), 

di mana sebanyak 36% lansia memiliki pendapatan yang berasal dari 

anak/keluarganya dan 34% lansia memiliki pendapatan yang berasal dari uang 

pensiunan (tabel 3.51, halaman III-56). Berdasarkan data yang dirilis oleh Susenas 

2014, diketahui bahwa sebanyak 52,52% lansia memang sudah tidak bekerja 

dalam sehari-harinya, sehingga hanya sebesar 29% lansia saja dalam penelitian ini 

yang memiliki sumber penghasilan dari hasil berkeja. Jumlah 

pendapatan/penghasilan yang dimiliki lansia terbilang masih cukup besar yakni 

sebanyak 41% memiliki jumlah pendapatan/penghasilan diatas 2.000.000 rupiah 

dan sebanyak 33% sebanyak 1.000.000-2.000.000 rupiah (tabel 3.52, halaman III-

57). 

Dengan jumlah penghasilan/pendapatan yang dimiliki, berdasarkan 

temuan data di lapangan, yakni pada tabel 3.53 (halaman III-57) diketahui bahwa 

71% lansia menggunakan uangnya sendiri dalam mengakses sumber informasi 

yang berbayar. Dalam berita yang dilansir oleh sindonews.com, dalam budaya 

saat ini, semakin banyak informasi yang hanya dapat diperoleh dengan 

menggunakan uang dan bahkan sumber informasi yang bukan berasal dari 

pemerintah pun sekarang menarik biaya untuk memberikan informasi yang 

dimilikinya. Dalam tabel 3.54 (halaman III-58) menampilkan pertimbangan apa 
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yang membuat lansia mengakses sumber informasi yang berbayar dan diketahui 

bahwa sebanyak 44% lansia menyatakan bahwa informasi yang diinginkannya 

tersebut hanya tersedia oleh sumber informasi yang berbayar. Berdasarkan hasil 

probing diketahui alasan bahwa lansia akan mengeluarkan biaya untuk 

mendapatkan informasi jika dalam kondisi benar-benar membutuhkan informasi 

tersebut, sehingga tidak masalah untuk mengeluarkan biaya dalam mengaksesnya. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Swindell, Richard (1996) , di 

mana diketahui bahwa seorang tingkat urgenitas informasi nantinya akan 

mempengaruhi pengorbanan yang akan dilakukan oleh lansia dalam mendapatkan 

informasi. 

Namun berdasarkan data di lapangan pula, terdapat juga lansia yang 

menyatakan bahwa ia tidak mengakses sumber informasi yang berbayar, yakni 

sebanyak 7%. Berdasarkan hasil probing dengan responden yang menjawab 

bahwa mereka tidak mengakses sumber informasi yang berbayar, diketahui bahwa 

lansia tersebut menggunakan program pemerintah yakni BPJS, yang merupakan 

layanan gratis bagi masyarakat. Selain menggunakan BPJS untuk mendapatkan 

layanan gratis, lansia yang menjawab pilihan ini juga menyatakan bahwa mereka 

tidak membeli buku maupun berlangganan koran untuk mendapatkan informasi, 

sehingga dapat dikatakan bahwa mereka tidak mengakses informasi yang 

berbayar.  

Dalam tabel 3.55 (halaman III-59) menampilkan mengenai tindakan 

seperti apa yang akan diambil oleh lansia yang tidak megakses informasi yang 

berbayar ketika informasi yang dibutuhkannya tersebut tiba-tiba membutuhkan 

biaya untuk mengaksesnya. Dari hasil yang didapatkan yakni sebanyak 71% 

lansia menyatakan bahwa mereka akan mengeluarkan biaya apabila sesuai dengan 

uang yang mereka miliki, dengan alasan bahwa lansia tidak mempermasalahkan 

untuk mengeluarkan biaya apabila informasi yang dibutuhkannya tersebut 

memang mengharuskannya untuk membayar terlebih dahulu, namun dengan 

syarat bahwa biaya yang dikeluarkan tersebut tidaklah terlalu mahal dan tidak 

melebihi uang yang dimiliki. Hasil di atas tidak jauh berbeda dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Prabha (2007), di mana responden yang ditelitinya 
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menyatakan bahwa nilai biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan informasi 

tidak menjadi masalah jika informasi tersebut dapat memuaskan kebutuhan 

informasinya. 

IV.3.5 Menghadapi Information Overload 

Pada tabel 3.56 dan 3.58 akan menggambarkan mengenai kondisi 

kelebihan informasi (information overload) yang dialami oleh lansia Kota 

Surabaya, yang berisi mengenai gambaran perasaan yang dirasakan lansia ketika 

menghadapi informasi yang membludak, serta respon lansia terhadap informasi 

yang membludak tersebut. Menurut Simon (1971), dalam lingkungan teknologi 

tinggi saat ini tingkat pemboman informasi dapat benar-benar fenomenal, 

sehingga seseorang akan menghabiskan lebih banyak waktu mengejar daripada 

menyerap informasi tersebut, di mana orang menghabiskan 80% waktu mereka 

mencari informasi, 10% menempatkan itu dalam konsep dan hanya 5% dari 

informasi tersebut digunakan untuk mengambil keputusan. 

Dalam tabel 3.56 (halaman III-61) disajikan data mengenai perasaan yang 

dirasakan oleh lansia ketika menghadapi situasi saat ini di tengah membludaknya 

informasi, sebanyak 72% lansia menyatakan bahwa mereka merasa biasa saja dan 

tidak begitu mempermasalahkannya. Dalam artikelnya tersebut, Simon (1971) 

menyatakan bahwa meskipun membludaknya informasi membuat banyak pencari 

informasi menjadi semakin bingung dalam membedakan antara informasi yang 

berkualitas dan mana yang tidak, namun bagi mereka yang tidak bisa mengakses 

teknologi, seperti seorang baby-boommer, membludaknya informasi yang seiring 

dengan perkembangan teknologi tersebut, dianggap tidaklah menjadi masalah 

yang patut dipikirkan bagi mereka. 

Berdasarkan hasil probing pada tabel 3.57 (halaman III-61) mengenai 

respon lansia akan informasi yang membludak, diketahui bahwa lansia akan 

bertahan dengan informasi lama yang dimiliki di tengah-tengah membludaknya 

informasi pada saat ini (41%), dikarenakan lansia sudah tidak begitu 

mempermasalahkan dapat atau tidaknya informasi, jika mereka mendapatkan 

suatu informasi terbaru mereka akan menerimanya, namun apabila mereka tidak 
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mendapatkan informasi terbaru tersebut, mereka masih dapat menggunakan 

informasi lama yang dimilikinya. Melihat perasaan dan respon dari lansia yang 

biasa saja dan memilih untuk bertahan dengan informasi yang lama di tengah 

membludaknya informasi, pada tabel 3.58 (halaman II-62), lansia menyatakan 

bahwa mereka tidak merasakan kendala apapun ketika berada dalam situasi 

information overload saat ini. Hasil di atas bertentangan dengan pendapat dalam 

buku Marketing to Older Consumers: A Handbook of Information for Strategy 

Development karangan Moschis, George P. (1992), di mana dalam bukunya 

tersebut ia menyatakan bahwa seorang lanjut usia masih menjadi seorang 

konsumer informasi dan mengalami kegelisahan ketika mendapati adanya 

informas yang membludak. Dalam bukunya tersebut, ia juga mengatakan bahwa 

jumlah informasi yang semakin banyak tersebut, justru akan membuat lansia 

memiliki probabilitas yang sangat besar untuk mendapatkan informasi yang tidak 

relevan, dan malah nantinya ketika lansia terus-menerus mendapatkan informasi 

yang tidak relevan tersebut, mereka akan menghadapi kesulitan dalam memaknai 

dan memperlajari informasi tersebut. Berbeda dengan hasil yang peneliti 

dapatkan, berdasarkan hasil probing sendiri, diketahui bahwa lansia sudah tidak 

begitu mempermasalahkan dapat atau tidaknya informasi yang benar-benar 

terpercaya di era membludaknya informasi saat ini, dikarenakan pada usianya saat 

ini, lansia sudah jarang untuk mencari suatu informasi secara rutin. 
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IV.4 Keterkaitan antara Karakeristik Lansia sebagai Pengguna Informasi 

dengan Karakteristik Kebutuhan Informasi Lansia di Kota Surabaya 

Pada sub bagian ini akan disajikan data dalam bentuk tabel silang 

mengenai keterkaitan antara karakteristik lansia sebagai pengguna informasi 

dengan kebutuhan informasi yang dimiliki oleh lansia dalam penelitian ini. 

Seperti yang dikemukakan oleh Nicholas (2000) bahwa karakteristik lansia akan 

mempengaruhi kebutuhan informasi mereka. Pernyataan tersebut, dapat 

dibuktikan oleh peneliti melalui beberapa tabel silang berikut ini: 

4.1 Keterkaitan antara Usia Lansia dengan Tindakan yang Dilakukan 

oleh Lansia Ketika Sadar bahwa Membutuhkan Informasi 

Tindakan ketika sadar bahwa 

membutuhkan informasi 

Usia (tahun) 
Total 

60-74 % 75-90 % 

Mencari informasi ke berbagai 
sumber untuk mendapatkan informasi 
yang lebih jelas meskipun 
membutuhkan waktu yang lama 

14 17% 2 11% 16 

Bertanya kepada sumber informasi 
terdekat agar informasi yang 
dibutuhkan cepat didapatkan 

57 70% 2 11% 59 

Menunggu informasi datang dengan 
sendirinya 11 13% 14 78% 25 

Total 82 100% 18 100% 100 
Sumber : tabel 3.2 dan tabel 3.24 

Berdasarkan data yang tertera dalam tabel 4.1, dapat diketahui bahwa hasil 

kuisioner menunjukkan keterkaitan antara usia lansia dengan tindakan yang 

dilakukan oleh lansia ketika sadar akan kebutuhan informasinya. Dari 

keseluruhan 82 responden lansia yang berusia antara 60-74 tahun, ketika 

menyadari akan kebutuhan informasinya, sebanyak 57 responden atau sebesar 

70% akan cenderung untuk langsung bertanya kepada sumber informasi terdekat 

agar informasi yang didapatkannya tersebut cepat didapatkan. Selanjutnya, 

sebanyak 14 responden (17%), akan mencari informasi ke berbagai sumber untuk 

mendapatkan informasi yang lebih jelas meskipun membutuhkan waktu yang 

lama, dan sisanya yakni sebanyak 11 responden (13%) akan menunggu informasi 
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datang dengan sendirinya tanpa melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhan 

informasi secara mandiri. 

Hasil yang berbeda ditemui pada lansia yang berusia antara 75-90 tahun, 

jika dilihat pada tabel, untuk rentan usia 75-90 tahun, dari keseluruhan 18 

responden, sebanyak 14 responden atau sebesar 78% lansia akan menunggu 

informasi datang dengan sendirinya ketika menyadari akan kebutuhan 

informasinya dan tidak melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan informasi 

secara mandiri. Sisanya yakni sebanyak 2% lansia akan bertanya kepada sumber 

informasi terdekat dan 2% lainnya akan mencari informasi ke berbagai sumber 

untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas meskipun membutuhkan waktu 

yang lama. 

Hasil tabel silang diatas membuktikan pendapat dari Nicholas (2000), yang 

menyatakan bahwa usia akan mempengaruhi dan tindakan seseorang dalam 

memenuhi kebutuhan mereka, termasuk kebutuhan informasi. Hal ini juga 

diperkuat dengan hasil probing yang dilakukan oleh peneliti kepada responden 

lansia rentang usia 60-74 tahun yang memilih untuk langsung bertanya kepada 

sumber informasi terdekat agar informasi yang didapatkannya tersebut cepat 

didapatkan. 

“ya kalo saya pasti langsung cari informasi dari yang terdekat dulu mbak, 
daripada diem nanti gak tau apa-apa mbak” (R. 90) 

Sementara itu responden lansia rentang usia 75-90 tahun mengungkapkan 

bahwa menurut mereka menunggu datangnya informasi dengan sendirinya akan 

lebih baik daripada mengejar informasi yang dibutuhkan, dikarenakan para lansia 

juga tidak memiliki waktu limit bahwa ia harus memenuhi kebutuhan 

informasinya pada saat itu juga. 

 “kalo nggak penting-penting banget yaa gak ngejar informasi juga mbak, 

biar nunggu informasi dateng aja, kan biasanya pasti ada yang ngasih tau, saya 

lebih ngandalkan orang yang ngasih tau sih mbak” (R. 25) 

Selain mempengaruhi tindakan seseorang ketika sedang membutuhkan 

suatu informasi, Nicholas (2000) juga menyatakan bahwa lansia dengan rentang 

usia yang lebih muda akan lebih aktif dalam mencari informasi, jika 
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dibandingkan dengan lansia dengan rentang usia yang lebih tua. Pernyataan 

tersebut dapat dibuktikan oleh peneliti melalui data yang disajikan dalam bentuk 

tabel silang seperti dibawah ini. 

4.2 Keterkaitan antara Usia Lansia dengan Frekuensi Lansia Mengakses 

Informasi dalam Satu Minggu 

Frekuensi mengakses informasi 

dalam satu minggu 

Usia 
Total 

60-74 % 75-90 % 

Setiap hari mengakses informasi 41 50% 5 28% 46 
Dua atau tiga kali seminggu 
mengakses informasi 35 43% 9 50% 44 

Satu kali seminggu mengakses 
informasi 6 7% 4 22% 10 

Total 82 100% 18 100% 100 
Sumber : tabel 3.2 dan tabel 3.36 

Berdasarkan data yang tertera dalam tabel 4.2, dapat diketahui bahwa hasil 

kuisioner menunjukkan keterkaitan antara usia lansia dengan frekuensi lansia 

dalam mengakses informasi, sesuai dengan yang diungkapkan oleh Nicholas 

(2000). Dari keseluruhan 82 responden lansia yang berusia antara 60-74 tahun, 

sebanyak 41 responden atau sebesar 50% lansia mengakses informasi setiap 

harinya. Selanjutnya, sebanyak 35 responden lansia (43%) usia 60-74 tahun, 

mengakses informasi dalam dua atau tiga kali seminggunya, dan sisanya yakni 

sebanyak 6 responden (7%) lansia usia 60-74 tahun, hanya mengakses informasi 

sebanyak satu kali dalam seminggu. 

Hasil yang berbeda ditemui pada lansia yang berusia antara 75-90 tahun, 

jika dilihat pada tabel, untuk rentan usia 75-90 tahun, dari keseluruhan 18 

responden, sebanyak 9 responden atau sebesar 50% lansia mengakses informasi 

dalam rentang waktu dua atau tiga kali seminggunya. Sisanya yakni sebanyak 5 

responden lansia (28%) lansia usia 75-90 tahun mengakses informasi setiap 

harinya dan 4 responden lainnya (22%) lainnya hanya mengakses informasi 

sebanyak satu kali dalam seminggu saja. 

Hasil tabel silang diatas membuktikan pendapat dari Nicholas (2000), yang 

menyatakan bahwa rentang usia yang lebih muda akan lebih aktif dalam mencari 

informasi, jika dibandingkan dengan lansia dengan rentang usia yang lebih tua. 
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Lansia yang berusia usia 60-74 tahun mengakses informasi setiap harinya, 

sedangkan lansia yang berusia 75-90 tahun mengakses informasi dalam dua atau 

tiga kali seminggunya. 

Selain rentang usia sebagai variabel pengaruh dalam frekuensi lansia 

dalam mengakses informasi, Deborah Tannen (dalam Nicholas, 2000) dalam 

penelitiannya juga menyatakan bahwa jenis kelamin juga mempengaruhi 

keaktifan seseorang dalam mencari informasi, dibuktikan dengan hasil 

penelitiannya yang menyatakan bahwa perempuan cenderung lebih aktif dalam 

mencari informasi dibandingkan dengan laki-laki. Pernyataan tersebut dapat 

dibuktikan oleh peneliti melalui data yang disajikan dalam bentuk tabel silang 

seperti dibawah ini. 

4.3 Keterkaitan antara Jenis Kelamin Lansia dengan Frekuensi Lansia 

Mengakses Informasi dalam Satu Minggu 

Frekuensi mengakses informasi 

dalam satu minggu 

Jenis Kelamin 

Total Perem

puan 
% 

Laki-

Laki 
% 

Setiap hari mengakses informasi 34 49% 10 33% 44 
Dua atau tiga kali seminggu 
mengakses informasi 30 43% 16 54% 46 

Satu kali seminggu mengakses 
informasi 6 8% 4 13% 10 

Total 70 100% 30 100% 100 
Sumber : tabel 3.1 dan tabel 3.36 

Berdasarkan data yang tertera dalam tabel 4.3, dapat diketahui bahwa hasil 

kuisioner menunjukkan keterkaitan antara usia lansia dengan frekuensi lansia 

dalam mengakses informasi, sesuai dengan yang diungkapkan oleh Deborah 

Tannen (dalam Nicholas, 2000) dalam penelitiannya. Dari keseluruhan 70 

responden lansia yang berjenis kelamin perempuan, sebanyak 34 lansia 

perempuan (49%) melakukan akses informasi setiap harinya. Selanjutnya lansia 

perempuan yang mengakses informasi dalam jangka waktu dua atau tiga kali 

seminggu yakni sebanyak 30 lansia atau sebesar 43% dan sisanya yakni lansia 

perempuan yang mengakses informasi selama satu kali seminggu hanya sebanyak 

6 lansia atau sebesar 8%. 

ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS KEBUTUHAN INFORMASI... NARENDA AULIA DEANAWA



IV-40 
 

Berbeda dengan lansia dengan jenis kelamin perempuan, untuk lansia 

berjenis kelamin laki-laki, dari 30 responden, sebanyak 16 responden atau sebesar 

54% lansia laki-laki hanya mengakses informasi dalam jangka waktu dua atau tiga 

kali dalam satu minggunya. Selanjutnya sebanyak 10 responden atau sebesar 33% 

lansia laki-laki mengakses informasi setiap harinya dan sisanya yakni lansia laki-

laki yang mengakses informasi dalam jangka waktu satu kali seminggu hanya 

sebanyak 4 responden atau sebesar 13%.  

Hasil tabel silang diatas membuktikan penelitian yang dilakukan oleh 

Deborah Tannen (dalam Nicholas, 2000), yang mana dalam penelitiannya tersebut 

mencoba menjelajahi cara wanita dan pria dalam mencari informasi, ia mencatat 

betapa pentingnya berbagi informasi untuk perempuan dan bagaimana informasi 

tersebut membantu untuk mempererat hubungan sosial mereka dan mendapati 

bahwa perempuan lebih aktif dan lebih sering melakukan akses informasi 

dibandingkan dengan laki-laki. Dalam tabel di atas juga mendapatkan hasil yang 

sama yakni lansia berjenis kelamin perempuan cenderung mengakses informasi 

setiap harinya, sedangkan lansia berjenis kelamin laki-laki cenderung mengakses 

informasi dalam rentang waktu dua atau tiga kali seminggu. 

Karakteristik lain yang mempengaruhi kebutuhan informasi lainnya yakni 

pendidikan terakhir yang dijalani. Menurut Katz, Gurevitch, dan Haas (1973), 

dalam penelitiannya mengatakan bahwa orang yang tingkat pendidikannya tinggi 

lebih banyak membutuhkan sumber informasi untuk memuaskan kebutuhan 

informasinya dibandingkan dengan orang yang berpendidikan rendah. Dijelaskan 

pula bahwa orang yang mempunyai pendidikan relatif tinggi, seperti guru, dosen, 

dan peneliti, misalnya, akan lebih banyak mempunyai kebutuhan akan sesuatu 

yang bias memuaskannya. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan oleh peneliti 

melalui data yang disajikan dalam bentuk tabel silang seperti dibawah ini. 
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4.4 Keterkaitan antara Pendidikan Terakhir Lansia dengan Jumlah Sumber 

Informasi yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Informasi Lansia 

Jumlah 

sumber 

informasi yang 

digunakan 

Pendidikan Terakhir Total 

Tidak 

bersekola

h 

Tamat 

SD 

sederajat 

Tamat 

SMP 

sederajat 

Tamat 

SMA 

sederajat 

Tamat PT/ 

Akademi 
Jumlah 

Satu sumber 
informasi saja 

7 
(78%) 

17 
(77%) 

20 
(77%) 

6 
(16%) 0 50 

Dua atau tiga 
sumber 

informasi 

2 
(22%) 

1 
(5%) 

2 
(8%) 

14 
(38%) 

2 
(33%) 21 

Tiga atau 
lebih sumber 

informasi 
0 4 

(18%) 
4 

(15%) 
17 

(46%) 
4 

(67%) 29 

Total 
9 

(100%) 

22 

(100%) 

26 

(100%) 

37 

(100%) 

6 

(100%) 
100 

Sumber : tabel 3.3 dan tabel 3.26 

Berdasarkan data yang tertera dalam tabel 4.4, dapat diketahui bahwa hasil 

kuisioner menunjukkan keterkaitan antara pendidikan terakhir lansia dengan 

jumlah sumber informasi yang digunakannya, sesuai dengan yang diungkapkan 

oleh Katz, Gurevitch, dan Haas (1973) dalam penelitiannya. Dari keseluruhan 9 

responden lansia yang tidak bersekolah, sebanyak 7 responden atau sebesar 78% 

lansia memilih satu sumber informasi saja sudah dianggap cukup untuk memenuhi 

kebutuhan informasinya, sisanya sebanyak 2 responden (22%) menyatakan bahwa 

dua atau tiga sumber informasi dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan 

informasinya. 

Selanjutnya, lansia yang memiliki pendidikan terakhir SD sederajat yakni 

sebanyak 22 responden lansia, sebanyak 17 responden atau sebesar 77% 

menyatakan bahwa satu sumber informasi saja sudah dianggap cukup untuk 

memenuhi kebutuhan informasinya, kemudian sebanyak 4 responden (18%) 

menyatakan bahwa mereka membutuhkan tiga atau lebih sumber informasi dan 

sisanya sebanyak 1 responden (5%) menyatakan bahwa dua atau tiga sumber 

informasi dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan informasinya. 
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Tidak jauh berbeda dengan lansia yang memiliki pendidikan terakhir SD 

sederajat, lansia yang memiliki pendidikan terakhir SMP sederajat yakni sebanyak 

26 responden lansia. Sebanyak 20 responden lansia (77%) menyatakan 

menyatakan bahwa satu sumber informasi saja sudah dianggap cukup untuk 

memenuhi kebutuhan informasinya, kemudian sebanyak 4 responden (15%) 

menyatakan bahwa mereka membutuhkan tiga atau lebih sumber informasi dan 

sisanya sebanyak 2 responden (8%) menyatakan bahwa dua atau tiga sumber 

informasi dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan informasinya. 

Untuk lansia yang memiliki pendidikan terakhir SMA sederajat, yakni 

berjumlah 37 responden, sebanyak 17 responden (46%) lansia menyatakan bahwa 

mereka membutuhkan tiga atau lebih sumber informasi untuk memenuhi 

kebutuhan informasinya, selanjutnya sebanyak 14 responden (38%) menyatakan 

bahwa dua atau tiga sumber informasi dianggap cukup untuk memenuhi 

kebutuhan informasinya, sisanya yakni sebanyak 6 responden (16%) menyatakan 

bahwa satu sumber informasi saja sudah dirasa cukup olehnya. 

Untuk lansia yang memiliki pendidikan terakhir Peguruan Tinggi atau 

Akademi, yakni sejumlah 6 responden, sebanyak 4 responden (67%) memilih 

bahwa tiga atau lebih sumber informasi dianggap cukup untuk memenuhi 

kebutuhan informasinya dan 2 responden (33%) lainnya menyatakan bahwa 

dirinya membutuhkan dua atau tiga sumber informasi untuk memenuhi kebutuhan 

informasinya. 

Hasil tabel silang diatas membuktikan penelitian yang dilakukan oleh 

Katz, Gurevitch, dan Haas (1973), yang dalam penelitiannya mengatakan bahwa 

orang yang tingkat pendidikannya tinggi lebih banyak membutuhkan sumber 

informasi untuk memuaskan kebutuhan informasinya dibandingkan dengan orang 

yang berpendidikan rendah. Dalam tabel di atas juga mendapatkan hasil yang 

sama yakni lansia yang tidak bersekolah, berpendidikan terakhir SD dan SMP 

sederajat, memilih bahwa satu sumber informasi saja sudah dirasa cukup untuk 

memenuhi kebutuhan informasinya, sedangkan lansia yang memiliki pendidikan 

terakhir SMA sederajat memilih dua atau tiga sumber informasi yang dirasa 

cukup untuk memenuhi kebutuhan informasinya dan Perguruan Tinggi/Akademi 
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memilih bahwa tiga atau lebih sumber informasi yang dirasa cukup untuk 

memenuh kebutuhan informasinya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

V.1 Kesimpulan 

Dalam penelitian “Analisis Kebutuhan Informasi (Information Need 

Assessment) Lansia di Kota Surabaya” ini, peneliti menemukan beberapa temuan 

yang menarik dilapangan. Dari temuan ini dapat menggambarkan mengenai 

karakteristik lansia sebagai pengguna informasi di Kota Surabaya, karakteristik 

kebutuhan informasi yang dimiliki oleh lansia di Kota Surabaya, hambatan yang 

ditemui lansia dalam memenuhi kebutuhan informasinya, serta keterkaitan antara 

karakteristik lansia dengan karakteristik kebutuhan informasi yang dimilikinya. 

Dari hasil temuan data yang dihimpun berdasarkan pertanyaan pada 

kuisioner serta hasil analisis data pada bab IV, peneliti dapat menarik kesimpulan 

bahwa :  

1. Karakteristik lansia sebagai pengguna informasi di kota Surabaya dapat 

digambarkan berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir dan 

pekerjaan yang sedang dijalani. Dari temuan data dilapangan dapat 

diketahui bahwa : 

a. Sebagian besar lansia di Kota Surabaya masih didominasi oleh jenis 

kelamin perempuan yakni sebesar 70%, sedangkan sisanya yakni 

lansia yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah sebesar 30%. 

b. Sebagian besar lansia di Kota Surabaya berusia antara 60-74 tahun 

dengan prosentasi sebesar 82%, sedangkan 18% sisanya yakni berusia 

antara 75-90 tahun. 

c. Sebagian besar lansia di Kota Surabaya memiliki pendidikan terakhir 

tamatan SMA sederajat, yakni sebesar 37%, sedangkan sisanya 

merupakan lansia yang memiliki pendidikan terakhir SMP sederajat 

(26%), SD sederajat (22%), tidak bersekolah (9%) dan tamat 

PT/Akademi (6%). 
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d. Sebagian besar lansia di Kota Surabaya dalam sehari-harinya bekerja 

sebagai Ibu Rumah Tangga yakni sebesar 65%, sedangkan lansia 

lainnya yakni bekerja dalam sektor informal (20%), 

wiraswasta/pedagang (13%) dan karyawan swasta (2%). 

2. Kebutuhan informasi lansia kota Surabaya dapat digambarkan berdasarkan 

8 karakteristik, yakni : Subjek informasi, Fungsi informasi, Bentuk 

Informasi, Kesadaran akan Informasi, Sudut Pandang Informasi, Kuantitas 

Informasi, Kualitas Informasi serta Ke-up to date-an Informasi. Dari 

temuan data dilapangan dapat diketahui bahwa : 

a. Karakteristik Subjek Informasi 

Sebagian besar lansia di Kota Surabaya menyukai topik informasi 

mengenai Kesehatan, Religi dan Olahraga, dengan prosentase secara 

berurutan yakni sebesar 100%, 100% dan 89%. Sebanyak 45% lansia 

menyatakan bahwa ia menyukai suatu topik informasi dengan alasan 

sedang mengalami masalah yang berkaitan dengan topik tersebut. 

Lansia sering menggunakan informasi cetak berupa koran yakni 

sebanyak 43% dan informasi elektronik berupa televisi sebanyak 73%. 

Sumber informasi yang sering lansia datangi ketika sedang 

membutuhkan suatu informasi yakni teman, keluarga, dan pakar 

informasi, dengan prosentase secara berurutan yakni 70%, 65% dan 

64%. Lansia menyukai sumber informasi di atas dengan alasan bahwa 

sumber informasi tersebut mudah untuk dijangkau yakni sebesar 60%. 

b. Karakteristik Fungsi Informasi 

Sebagian besar lansia di Kota Surabaya, yakni sebesar 62% akan 

membagikan informasi yang didapatkannya tersebut kepada orang 

terdekatnya setelah ia mendapatkan informasi baru. Tujuan 

mendapatkan informasi bagi lansia di Kota Surabaya yakni sebagai 

fungsi stimulus yang akan memberikan mereka ide-ide baru untuk 

dikembangkan, sebesar 36%. Selain sebagai fungsi stimulus, informasi 

yang didapatkan oleh lansia ketika mengikuti kegiatan Karang Werda 
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juga berperan sebagai fungsi up-to-date bagi lansia mengenai keadaan 

sekitarnya, sebesar 50%. 

c. Karakteristik Bentuk Informasi 

Sebagian besar lansia di Kota Surabaya memilih untuk mendapatkan 

informasi yang disampaikan secara langsung (tatap muka), yakni 

sebesar 86%, dengan alasan bahwa informasi yang disampaikan secara 

langsung memiliki cara penyampaian informasi yang dirasa lebih 

mudah untuk dipahami, yakni sebesar 66%. 

d. Karakteristik Kesadaran akan Informasi 

Lansia di Kota Surabaya membutuhkan suatu informasi ketika sedang 

menghadapi masalah yang berkaitan dengan topik informasi terkait, 

yakni sebesar 52%. Ketika sedang membutuhkan informasi, lansia 

akan merasa gelisah (67%) dan akan segera melakukan tindakan 

dengan langsung bertanya kepada sumber terdekat agar informasi yang 

dibutuhkan tersebut cepat didapatkan (59%). 

e. Karakteristik Sudut Pandang Informasi 

Keseluruhan lansia di Kota Surabaya, yakni sebesar 100% memilih 

untuk mendapatkan informasi yang berasal dari sudut pandang 

Pakar/Ahli Informasi dengan alasan bahwa seorang pakar dianggap 

mereka memiliki pengetahuan lebih dalam bidangnya yang tidak 

dimiliki oleh orang-orang biasanya. 

f. Karakteristik Kuantitas Informasi 

Sebagian dari lansia yakni sebesar 50% lansia, menyatakan bahwa 

mendapatkan satu sumber informasi saja sudahlah cukup baginya. 

Lansia juga memilih untuk mendapatkan satu informasi saja tetapi 

jelas dan rinci, yakni sebesar 92%. 

g. Karakteristik Kualitas Informasi 

Sebagian besar lansia memilih Pakar/Ahli Informasi sebagai sumber 

informasi yang dianggapnya berkualitas, yakni sebesar 98%, dengan 

alasan bahwa seorang pakar informasi dianggap telah mendalami 

berbagai informasi yang sesuai dengan bidangnya dalam waktu yang 
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lama, sehingga seorang pakar informasi pastinya akan memberikan 

informasi yang berkualitas bagi lansia. 

h. Karakteristik Ke-up to date-an Informasi 

Sebagian besar lansia memilih informasi terbaru dan informasi 

tradisional untuk digunakan secara bersamaan dikarenakan kedua 

jangka waktu informasi tersebut dianggap oleh lansia pastinya 

memiliki keterkaitan, yakni sebesar 77%. 

3. Hambatan yang ditemui oleh lansia ketika memenuhi kebutuhan 

informasinya dapat digambarkan melalui 5 bagian, yakni : Waktu untuk 

Mengakses Informasi, Pertimbangan Jarak Akses Informasi, Keahlian 

dalam mengakses Informasi, Pertimbangan Biaya untuk Informasi dan 

Information Overload. 

a. Waktu untuk Mengakses Informasi 

Dalam penelitian ini, diketahui bahwa waktu tidaklah menjadi 

hambatan bagi lansia untuk mencari informasi. Sebesar 46% lansia 

mengakses informasi setiap harinya. Sebagian besar dari lansia 

tersebut, memiliki waktu luang sebanyak lebih dari 12 jam, yakni 

sebesar 60%. Waktu luang yang dimiliki tersebut digunakan untuk 

menonton siaran informasi di televisi lebih dari dua jam setiap harinya 

(47%). Selain itu lansia juga mendengarkan siaran informasi di radio 

selama 30-60 menit (47%) serta berkonsultasi dengan pakar informasi 

selama kurang dari 30 menit (49%), namun dalam jangka waktu yang 

tidak tentu. 

b. Pertimbangan Jarak Akses Informasi 

Dalam penelitian ini, diketahui bahwa jarak akses informasi akan 

menjadi pertimbangan penting bagi para lansia. Sebagian besar lansia 

Kota Surabaya memiliki pengetahuan yang rendah terhadap lokasi 

Perpustakaan Umum Kota Surabaya, Perpustakaan Daerah (Badan 

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur) dan Perpustakaan 

Balai Pemuda, dengan prosentase “tidak tahu lokasinya dan tidak 
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pernah berkunjung” secara berturut-turut sebanyak 94%, 92% dan 

99%, dengan alasan bahwa lokasi perpustakaan tersebut yang dianggap 

jauh oleh lansia. Diketahui pula bahwa lansia akan mencari sumber 

informasi lain apabila sumber informasi yang sering dituju pindah ke 

tempat yang lebih jauh (65%), serta lansia akan akan secara rutin 

berkunjung ke perpustakaan/TBM untuk melakukan pemenuhan 

kebutuhan informasi apabila dibangun perpustakaan/TBM tersebut 

tepat di dekat rumahnya (38%). 

c. Keahlian dalam Mengakses Informasi 

Dalam penelitian ini, diketahui bahwa keahlian yang dimiliki oleh 

lansia dalam mengakses informasi menggunakan gadget masih sangat 

rendah. Sebagian besar lansia yakni sebesar 62% memiliki handphone 

pribadi, namun keseluruhan lansia tersebut hanya dapat 

mengoperasikan untuk menerima telepon dan SMS saja, sehingga 

lansia yang tidak bisa mengakses informasi menggunakan gadget yang 

mereka miliki tersebut, sebesar 100%. 

d. Pertimbangan Biaya Akses Informasi 

Dalam penelitian ini, diketahui bahwa biaya tidaklah menjadi 

hambatan bagi lansia untuk mencari informasi. Keseluruhan lansia 

masih memiliki sumber pendapatan/penghasilan, yang berasal dari 

pemberian anak (36%), uang pensiunan (34%) dan hasil bekerja 

(29%). Petimbangan lansia dalam mengakses informasi berbayar, 

yakni dikarenakan informasi yang diinginkannya tersebut hanya 

tersedia oleh sumber informasi yang berbayar, yakni sebesar 71% dan 

lansia akan menggunakan uangnya sendiri dalam mengakses sumber 

informasi yang berbayar sebesar 71%. 

e. Information Overload 

Dalam penelitian ini, diketahui bahwa membludaknya informasi 

(information overload) tidaklah menjadi hambatan bagi lansia untuk 

mencari informasi. Sebesar 72% menyatakan bahwa mereka merasa 

biasa saja dan tidak begitu mempermasalahkan ketika menghadapi 
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situasi di tengah membludaknya informasi saat ini. Sebagian besar 

lansia akan bertahan dengan informasi lama yang dimiliki di tengah-

tengah membludaknya informasi pada saat ini, yakni sebanyak 41%. 

4. Dari hasil analisis temuan data yang dilakukan oleh peneliti, dapat 

diketahui bahwa ada beberapa karakteristik lansia yang dapat 

mempengaruhi kebutuhan informasi yang dimiliki oleh lansia tersebut. 

Karakteristik lansia tersebut antara lain, jenis kelamin, usia serta 

pendidikan terakhir yang dimiliki. 

a. Berdasarkan hasil analisis temuan data, dapat diketahui bahwa usia 

lansia dapat mempengaruhi  tindakan yang dilakukan lansia ketika 

sadar akan kebutuhan informasinya, yakni semakin tua usia lansia, 

maka akan semakin pasif pula tindakan yang dilakukan oleh lansia 

dalam memenuhi kebutuhan informasinya. 

b. Berdasarkan hasil analisis temuan data dapat diketahui bahwa usia 

lansia dapat mempengaruhi tingkat keaktifan lansia dalam mencari 

informasi, yakni semakin tua usia lansia, maka semakin jarang 

intensitas lansia dalam mengakses informasi dalam kesehariannya. 

c. Berdasarkan hasil analisis temuan data dapat diketahui bahwa jenis 

kelamin lansia dapat mempengaruhi tingkat keaktifan lansia dalam 

mencari informasi, yakni lansia berjenis kelamin perempuan 

cenderung memiliki intensitas tinggi untuk mengakses informasi 

dalam kesehariannya jika dibandingkan dengan lansia laki-laki. 

d. Berdasarkan hasil analisis temuan data dapat diketahui bahwa 

pendidikan yang dimiliki lansia dapat mempengaruhi tingkat 

kepuasan lansia dalam mendapatkan informasi, yakni semakin 

tinggi pendidikan yang dimiliki oleh lansia maka semakin banyak 

pula sumber informasi yang dibutuhkan untuk dapat memuaskan 

kebutuhan informasinya tersebut. 

 

 

ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS KEBUTUHAN INFORMASI... NARENDA AULIA DEANAWA



V-7 
 

 

V.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, peneliti hendak 

memberikan saran atau rekomendasi kepada beberapa pihak yang terkait dengan 

penelitian ini, adapun saran yang diajukan adalah sebagai berikut : 

1. Karena dalam penelitian ini didapatkan data bahwa lansia menyukai untuk 

mendapatkan informasi baru yang tidak diketahui sebelumnya dengan 

adanya Buletin Karang Werda, serta dengan melakukan kegiatan berbagi 

informasi dalam Karang Werda, maka bagi pihak Pemerintah Kota 

Surabaya sebagai pihak yang menaungi organisasi Karang Werda, 

diharapkan untuk menambah kegiatan-kegiatan yang dapat menambah 

pengetahuan dan pengalaman baru bagi para lansia yang dapat secara rutin 

dilakukan. Selain itu, diharapkan nantinya Kota Surabaya dapat 

mempertahankan citranya sebagai “Kota Ramah Lansia”, serta nantinya 

negara Indonesia dapat mengembangkan konsep negara kesejahteraan 

(welfare state), dengan menciptakan kebijakan-kebijakan berupa strategi 

dan upaya pemerintah yang memperhatikan kesejahteraan seluruh 

rakyatnya, tak terkecuali kalangan minoritas seperti para lanjut usia. 

2. Dalam penelitian ini pula, didapatkan data bahwa mayoritas lansia tidak 

pernah berkunjung ke perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan 

informasinya dikarenakan lokasi perpustakaan yang dianggap jauh dan 

dianggap tidak menyediakan fasilitas, layanan dan koleksi khusus bagi 

lansia yang merupakan kelompok minoritas dalam masyarakat, maka bagi 

pihak perpustakaan, diharapkan agar lebih memperhatikan kebutuhan 

dari kelompok minoritas seperti lansia dengan menyediakan fasilitas, 

layanan dan koleksi yang sesuai dengan karakteristik kebutuhan informasi 

yang dimiliki oleh lansia, salah satunya yakni dengan membuat sebuah 

panduan khusus (guideliness) yang menjadi acuan bagi perpustakaan 

untuk melayani patron pengguna lanjut usia. 
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3. Karena dalam penelitian ini didapatkan data bahwa mayoritas lansia 

memilih profesional informasi kesehatan sebagai sumber informasi yang 

akan lansia tuju ketika membutuhkan suatu informasi, maka bagi pihak 

profesional informasi kesehatan seperti dokter, diharapkan agar tetap 

memberikan informasi kesehatan yang dibutuhkan oleh lansia melihat 

bahwa lansia memberikan kepercayaan penuh terhadap profesional 

kesehatan untuk memenuhi kebutuhan informasi kesehatan yang 

dibutuhkannya. 

4. Dalam penelitian ini pula, didapatkan data bahwa mayoritas lansia akan 

bertanya kepada orang terdekatnya seperti keluarga dan teman untuk 

memenuhi kebutuhan informasi sehari-harinya, sehingga bagi pihak 

keluarga, teman atau orang terdekat, diharapkan agar lebih peduli 

terhadap keberadaan para lansia, dengan membantu lansia dalam 

memenuhi kebutuhan informasi yang mereka miliki, melihat bahwa lansia 

juga memberikan kepercayaan penuh terhadap keluarga, teman dan orang 

terdekatnya sebagai sumber kebutuhan informasi utama bagi lansia. 

5. Selanjutnya, didapatkan data pula bahwa minoritas lansia masih 

memberikan respon acuh tak acuh dan tindakan yang pasif ketika lansia 

tersebut sadar akan kebutuhan informasi yang dimilikinya, sehingga bagi 

pihak para lansia sendiri, diharapkan agar tetap termotivasi dan 

mempunyai semangat untuk memenuhi kebutuhan akan informasi yang 

dimiliki. Karena lewat informasi lah akan terbuka jendela dunia. Melalui 

informasi para lansia akan lebih tahu banyak hal dari berbagai penjuru 

dunia dan dari seluruh para ahli terkait, sehingga mereka mampu 

memecahkan permasalahan (problem solving) yang suatu saat akan 

muncul dalam kehidupan sehari hari para lansia. 

6. Bagi penelitian selanjutnya, peneliti mengharapkan penelitian ini ke 

depannya bisa dilanjutkan dan dikembangkan dalam rangka untuk 

mendapatkan hasil yang lebih variatif dan juga mendalam mengenai 

perilaku informasi lansia. Peneliti menyarakan bagi penelitian selanjutnya 
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untuk meneliti mengenai perilaku penemuan informasi, perilaku pencarian 

informasi serta perilaku penggunaan informasi oleh lansia. 
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