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ABSTRAK 

Perilaku mengelola informasi pribadi membantu individu dalam 

menggunakan dan menemukan kembali informasi yang mereka miliki dengan 

baik. Dalam hal ini, aktivitas mengelola informasi dilakukan oleh siapa saja untuk 

memudahkan aktivitas pemanfaatan informasi pribadi mereka, termasuk juga oleh 

siswa SMA. Siswa SMA memiliki aktivitas sehari-hari yang sangat beragam, baik 

akademik ataupun non-akademik. Mereka dituntut untuk memiliki informasi yang 

cukup untuk menunjang berbagai aktivitasnya tersebut. Adapun salah satu 

aktivitas yang mendorong siswa melakukan aktivitas pengelolaan informasi 

adalah aktivitas hobi. Dengan mengakses, menyimpan, dan mengelola informasi 

tentang hobi siswa berharap dapat menjalankan aktivitas hobinya (sebagai 

aktivitas rekreasi) dengan lebih efektif dan efisien. Penelitian ini dikaji 

menggunakan konsep PIM dari Willim Jones dan Teevan yang terdiri dari 3 (tiga) 

bagian utama, yakni penemuan (finding), penyimpanan (keeping), dan meta-level 

dengan menggunakan metode pendekatan penelitian kuantitaif deskriptif. 

Penelitian ini dilakukan pada 100 responden dan bertujuan untuk melihat 

gambaran jenis hobi yang dimiliki siswa SMA serta penerapan aktivitas 

pengelolaan informasi pribadi pada koleksi Informasi tentang Hobi mereka. Hasil 

penelitian ini menunjukkan jika siswa SMA memiliki jenis hobi yang sangat 

beragam, akan tetapi jenis hobi yang paling diminati adalah membaca (24%) dan 

menulis (14%). Kemudian terkait penemuan informasi, 55% siswa menggunakan 

informasi review sebagai informasi awal dalam mengakses Informasi tentang 

Hobi yang dibutuhkan dan 98% siswa melakukan pencarian informasi 

menggunakan computer-based system. Selanjutnya, 59% siswa menyimpan 

seluruh Informasi tentang Hobi yang mereka miliki dengan cara menyusun dan 

mengelompokkan (50%), sedangkan 41% siswa tidak menyimpan Informasi 

tentang Hobi dengan alasan informasi sudah tersimpan secara publik di dunia 

maya (internet). Sedangkan, dalam penyebaran informasi 73% siswa menerima 

Informasi tentang Hobi dari sosial media dan 41% membagikannya melalui 

obrolan langsung. Dari kesluruhan aktivitas yang dilakukan 69% siswa mengaku 

Informasi tentang Hobi yang disimpan dan dikelola dapat bermanfaat dalam 

pelaksanaan aktivitas hobi mereka.  

 

Kata kunci: Personal information management, siswa, hobi, information 

collection, Indonesia 
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ABSTRACT 

Personal information management help someone to use and refind their 

information. In this study, personal information management is carried out by 

anyone to facilitate the use of their personal information collection, including by 

high school students. High school students have very diverse daily activities, both 

academic and non-academic. They are required to have enough information to 

support various activities. One of the activities that encourage students to carry 

out information management activities is hobby. By accessing, storing, and 

managing information about hobby, students hope to carry out their hobby 

activities (as recreational activities) more effectively and efficiently. This study 

was examined using the PIM concept from William Jones and Teevan which 

consists of 3 (three) main parts, namely finding, keeping, and meta-levels and 

using a descriptive quantitative research. This study was conducted on 100 

respondents and aims to see an overview of the types of hobbies that high school 

students have and the implementation of personal information management 

activities to their hobby information collection. The results of this study conclude 

that high school students have a variety of hobbies, but the types of hobbies that 

are most popular are reading (24%) and writing (14%). Then related to 

information finding, 55% of students use review information as starting 

information when access hobby information needed and 98% of students conduct 

information searches using computer-based systems. Furthermore, 59% of 

students keep all their hobby information by compiling and classifying (50%), 

while 41% of students do not keep information about hobby because the 

information is stored publicly in cyberspace (internet). Whereas, in disseminating 

information 73% of students received information about hobby from social media 

and 41% shared it via direct chat. From all activities carried out 69% of students 

claimed that hobby information stored and managed could be useful in carrying 

out their hobby activities. 

 

Keywords: Personal information management, student, hobby, information 

collection, Indonesia 
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Pendahuluan 

 Aktivitas mengelola informasi pribadi tidak hanya dilakukan oleh individu 

dewasa yang telah memiliki pekerjaan saja, sebagaimana yang ditunjukkan pada 

penelitian-penelitian sebelumnya (Fourie, 2011; Hwang, 2015). Akan tetapi saat 

ini aktivitas mengelola informasi pribadi juga dilakukan oleh remaja tingkat 

SMA. Hal ini dikarenakan, pada saat ini siswa SMA memiliki aktivitas beragam 

(meliputi aktivitas akademik dan non-akademik), yang menuntut mereka untuk 

melakukan penyimpanan dan pengumpulan informasi dalam jumlah yang banyak 

dan format yang beragam. Berdasakan survei yang dilakukan oleh APJII (Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) pada tahun 2016 tentang remaja yang 

melakukan aktivitas berbasis informasi diketahui bahwa remaja yang mengakses 

informasi melalui internet yakni sebesar 80% sedangkan remaja yang memiliki 

sosial media mencapai 97,4%. Bahkan dalam sehari mereka dapat menerima 200-

400 messages (notification, direct messages, share) di setiap akun email dan 

sosial media. Selain itu, siswa juga dapat menerima dan membagikan banyak 

informasi yang masuk dan keluar dari ruang informasi pribadinya, termasuk pesan 

elektronik, status sosial media, koran, majalah, buku, dan informasi-informasi 

lainnya.  

Adapun salah satu aktivitas yang banyak dimiliki dan dilakukan oleh siswa 

SMA adalah aktivitas yang berkaitan dengan kegemaran atau disebut juga dengan 

hobi. Aktivitas hobi sendiri termasuk dalam kategori aktivitas non-akademik yang 

umumnya dilakukan untuk mengisi waktu senggang, rekreasi, hiburan, ataupun 

berupa aktivitas lain yang digemari. Dalam menjalankan aktivitas hobi tersebut, 

siswa tidak hanya melakukan kegiatan fisik atau aktivitas langsung, melainkan 

juga mengumpulkan berbagai informasi yang dapat menunjang kebutuhan 

aktivitas hobinya. Dengan mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan, 

siswa dapat melaksanakan aktivitas hobi dengan maksimal, menambah 

pengetahuan, serta meningkatkan kemampuan dalam menjalankan kegiatan-

kegiatan hobi tersebut. Lebih lanjut lagi, Mizrachi (2013) menyebutkan jika hobi 

merupakan salah satu bentuk habit atau aktivitas yang mendorong individu 

melakukan perilaku pengelolaan informasi. 

Salah satu penelitian yang membahas tentang pengelolaan informasi 

tentang hobi sebelumnya pernah dilakukan oleh Hartel (2007) yang mengkaji 

tentang aktivitas informasi pada hobi memasak. Salah satu temuan pada penelitian 

tersebut menyoroti pada bentuk informasi hobi yang diakses dan dikumpulkan di 

kalangan individu dengan hobi cooking. Dalam penelitiannya, Hartel 

menyebutkan jika orang-orang dengan hobi memasak cenderung mengumpulkan 

berbagai informasi berupa resep-resep dan informasi mengenai bahan makanan, 

seperti tepung, roti, gandum, dan sebagainya dalam bentuk digital dan tekstual 

(tercetak). Hal tersebut sekaligus mengungkapkan bahwa ketika mengakses 

informasi tentang hobi, siswa memiliki indikator tersendiri untuk dapat 

menemukan informasi-informasi yang tepat dan sesuai dengan hobi mereka, serta 

tidak condong pada satu bentuk informasi saja, melainkan siswa mengakses dan 

menyimpan informasi dalam bentuk digital (electronic documents, web pages, 

email messages), dan juga dalam bentuk cetak (paper documents). Fakta yang 

sama juga diungkapkan oleh Lee (dalam Mizrachi dan Bates, 2013) yaitu 

meskipun para siswa banyak mengakses informasi secara digital namun dalam 

beberapa waktu mereka masih mengonsumsi informasi secara tekstual (tercetak). 
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Hal tersebut pada dasarnya tidak lepas hubungannya dari kemampuan kerja sistem 

memori manusia yang lebih mudah mengingat sesuatu yang ditulis dengan tangan 

daripada yang diketik pada layar smartphone atau laptop. Oleh karena itu, siswa 

berpotensi mengalami kelebihan informasi (information overload) baik pada 

koleksi informasi digital ataupun tercetak. 

Lebih jauh lagi, terkait information overload atau keberlimpahan informasi 

Edmund (2000) menggambarkan fenomena tersebut sebagai titik dimana begitu 

banyak informasi yang dimiliki seseorang sehingga menyebabkan informasi 

tersebut tidak lagi efektif untuk digunakan sebagai penunjang kebutuhan. 

Kepemilikian informasi tidak lagi menjadi solusi, melainkan menjadi pemicu 

munculnya masalah baru seperti stres dan kebingungan di lingkungan personal. 

Namun, meskipun demikian untuk dapat menemukan dan menggunakan informasi 

yang baik dan tepat, Jones dan Teevan (2007) menyebutkan jika fenomena 

tersebut dapat dihadapi dengan menerapkan strategi khusus selama proses 

penyimpanan dan pengelolaan informasi di ruang penyimpanan pribadi. Hal ini 

dikarenakan, di era informasi saat ini, menemukan informasi merupakan hal yang 

mudah, akan tetapi proses berikutnya yakni menyimpan, mengelola dan 

menggunakan kembali informasi menjadi tahap penting yang menentukan 

akankah informasi yang ditemukan dapat digunakan dengan tepat sesuai 

kebutuhan. Pada studi yang dilakukan oleh Benselin dan Ragsdell (2015) 

menunjukkan bahwa strategi mengelola informasi pribadi penting dilakukan oleh 

siapa saja, selama seseorang tersebut melakukan aktivitas penemuan dan 

penyimpanan informasi, baik pekerja, dosen, pustakawan, bahkan termasuk juga 

para siswa SMA yang menjadi fokus pada penelitian ini.  

Siswa SMA pada dekade ini termasuk dalam kategori penduduk generasi 

millenial, yang mana generasi tersebut dikenal menguasai dan masif 

menggunakan perangkat teknologi canggih, sehingga bukan hal yang aneh apabila 

perangkat-perangkat penyimpan informasi seperti komputer, smartphone, dan 

internet merupakan benda-benda yang intens digunakan sehari-hari. Selain itu, 

fakta penggunaan perangkat teknologi oleh siswa SMA juga dibuktikan dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Otopah dan Dadzie (2013) yang mengemukakan 

bahwa cell phones, komputer, flash dan external drive merupakan media yang 

paling banyak dipilih oleh pelajar untuk mengakses dan menyimpan informasi 

yang mereka miliki. Dalam aktivitas mengakses informasi, Otopah dan Dadzie 

(2013) menyebutkan jika siswa didorong oleh rasa penasaran dan selalu bergairah 

ketika menemukan informasi-informasi baru. Siswa tidak memiliki komitmen 

yang jelas dalam mengakses beragam informasi, mereka melakukan akivitas 

pencarian informasi sesuai keinginan mereka, baik yang berkaitan dengan tugas 

sekolah, hobi, hiburan, idola, ataupun informasi lainnya. 

Sebelumnya, penelitian terkait penerapan strategi manajemen informasi 

pribadi pada koleksi informasi di kalangan siswa telah banyak dilakukan, salah 

satunya yang dilakukan oleh Hashemzadeh dan Salehnejad di Iran (2015), 

penelitian tersebut mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan antar siswa dengan 

berbagai jurusan yang berbeda dalam menerapkan aktivitas mengelola informasi 

akademik, baik dalam aktivitasnya ataupun pada preferensi penggunaan media 

penyimpanannya meskipun jenis informasi yang disimpan cenderung sama yakni 

tugas-tugas akademik. Dari studi tersebut, dapat dilihat bahwa meskipun 

seseorang memiliki tugas dan jenis informasi yang sama, nyatanya tidak lantas 
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menentukan akan sama pula perilaku mengelola informasi yang diterapkan. Hal 

tersebut juga ditegaskan oleh Jones dan Teevan, Chang & Ko dan Henderson 

(dalam Otopah dan Dadzie, 2013) dalam studinya yang mengidentifikasi bahwa 

karakter individu, sikap, perilaku, dan kebiasaan yang dilakukan merupakan satu 

dari beberapa faktor utama yang berpengaruh pada perilaku pengelolaan informasi 

pribadi yang dikembangkan. Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti kemudian 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perilaku mengelola informasi pada 

kasus yang memiliki tingkat heterogenitas lebih tinggi yakni dikaitkan dengan 

habit siswa, dalam hal ini adalah hobi. 

Personal Information Management 

Konsep Personal Information Management (PIM) merupakan konsep 

sederhana yang cukup ringan untuk didiskusikan secara ilmiah, terutama pada era 

informasi seperti pada saat ini. Berdasarkan sejarahnya, PIM pertama kali 

dikenalkan oleh Lansdale (1980-an), beliau mendefinisikan PIM sebagai suatu 

metode atau proses yang mana individu dapat mengatur, mengelompokkan, dan 

mengambil informasi setiap saat. Diawali dari penelitian yang dilakukan oleh 

Malone (1983) terkait pengorganisasian meja kerja (desk organization) karyawan, 

hingga kemudian seiring dengan meningkatnya urgensi penerapan PIM di 

lingkungan individu, kajian tentang PIM terus bermunculan dengan subjek dan 

variabel yang semakin beragam. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Otopah dan Dadzie (2013). Dalam penelitian tersebut, konsep PIM tidak 

dikaji secara tunggal melainkan dikaitkan dengan implikasinya terhadap layanan 

perpustakaan yang diberikan. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tersebut 

ialah bahwa melalui program pelatihan literasi informasi yang diadakan oleh 

perpustakaan dan dengan dukungan dari seluruh elemen universitas, praktik PIM 

mahasiswa jauh menjadi lebih baik. Bahkan usaha tersebut dinyatakan berhasil 

membentuk dan meningkatkan perilaku PIM mahasiswa yang meliputi kebiasaan, 

skills, koleksi informasi pribadi, dan memori personal dalam melaksanakan PIM.  

Pendapat terbaru tentang PIM juga disampaikan oleh Jones (2008). Melalui 

buku dan artikel ilmiah, Jones aktif melakukan kajian terkait dengan topik PIM 

dan menyatakan bahwa definisi PIM seseungguhnya mengacu pada praktik dan 

penelitian tentang aktivitas seseorang dalam mengadakan atau menciptakan, 

menyimpan, mengorganisasi, memelihara, menemukan kembali, menggunakan, 

dan menyebarkan informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi tugas-tugas yang 

sedang dikerjakan. Sama dengan tokoh lainnya, Jones juga menambahkan bahwa 

PIM merupakan rangkaian proses jangka panjang mulai dari individu memperoleh 

informasi, menggunakannya, menyimpan, mengelola, menggunakan secara 

berulang, pemeliharaan jangka panjang, hingga penggunaan di masa yang akan 

datang. Menurut Jones (2008) dalam bukunya Keeping Found Things Found PIM 

memiliki 3 (tiga) aktivitas utama yang dikelompokkan sebagai berikut:  

1. Penemuan informasi (Finding) 

Menurut Wilson (dalam Jones 2008) aktivitas finding (re-finding) diawali 

oleh munculnya kebutuhan informasi dilatarbelakagi oleh adanya kesenjangan 

informasi di dalam diri individu target atau tujuan yang harus dicapai, sehingga 

mendorong individu tersebut melakukan aktivitas pencarian informasi. Aktivitas 

finding dapat dilakukan dengan menjelajah (browsing) atau membaca informasi 

secara cepat (scan), atau bahkan cara-cara lainnya. Namun, terlepas dari usaha 
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yang dilakukan dalam menemukan informasi, aktivitas finding lebih menekankan 

pada hasil dari informasi yang ditemukan dan bukan pada prosesnya. Hal tersebut 

dikarenakan ketika melakukan aktivitas ini individu dapat mengembangkan 

berbagai cara sehingga dapat menemukan informasi yang sesuai. Disamping itu, 

proses finding atau re-finding informasi berdasarkan formatnya juga terdapat 

perbedaan. Proses penemuan pada informasi digital dapat menggunakan 

computer-based tools seperti navigasi pencarian, dan pola yang digunakan akan 

terus berulang untuk menemukan informasi yang sama di kemudian hari. 

Ditambah adanya “hyperlink” yang dapat digunakan untuk menemukan informasi 

sewaktu-waktu. Sedangkan, pada informasi tercetak (memiliki fisik) tidak selalu 

dapat menggunakan sistem navigasi, sebab informasi berada di sebuah ruang fisik 

dan memerlukan upaya dalam bentuk fisik pula. Umumnya proses yang dilakukan 

adalah bersifat manual. Selain itu, penemuan informasi dapat dilakukan pada dua 

ruang informasi yang berbeda, yaitu ruang informasi yang pernah ditemukan 

sebelumnya (re-finding) dan ruang informasi yang baru (new-finding) serta 

terdapat 3 (tiga) teknik umum yang digunakan dalam melakukan penemuan 

informasi baru di ruang penyimpanan informasi, yakni Browsing, Linking 

occupies, dan Directed searching. 

2. Penyimpanan dan Pengorganisasian (Keeping and Organizing) 

Aktivitas menjaga informasi harus memenuhi sifat multi-faceted kebutuhan-

kebutuhan yang diantisipasi, kapan dan dimana akan membutuhkan informasi? 

Apakah akan ingat dengan isi informasi? Apakah ingat folder/lokasi informasi 

berada? Belum lagi apabila informasi sudah terfragmentasi dengan perangkat 

teknologi, maka akan muncul pertanyaan di perangkat yang mana informasi 

tersebut disimpan? Apakah laptop, handphone, catatan, atau lainnya?  Hal ini 

kemudian dijelaskan sebagai model penyimpanan informasi. Terdapat dua bentuk 

model penyimpanan informasi yaitu pegelompokkan dan penumpukkan. Model 

pengelompokkan dikembangkan oleh individu dengan menggabungkan 

penggunaan label-label ataupun pemfolderan. Maka dari itu, model 

pengelompokkan membutuhkan usaha yang lebih. Informasi yang disimpan 

menggunakan model ini akan diletakkan pada sebuah filling cabinet (untuk 

informasi cetak) dan folder (untuk informasi digital). Sedangkan model 

penumpukan merupakan model penyimpanan informasi yang tidak melalui seleksi 

dan pelabelan. Informasi yang ditemukan selanjutnya disimpan begitu saja pada 

ruang penyimpanan. Apabila informasi tersebut dalam bentuk cetak, maka hanya 

sekedar ditumpuk tanpa ada upaya sama sekali, dan cukup disimpan secara bebas 

dalam desktop atau folder lain secara tersebar untuk informasi digital. Oleh karena 

itu, model penumpukan merupakan model yang paling tidak dianjurkan sebab 

akan menghambat proses penemuan kembali informasi.  

Adapun model penyimpanan informasi untuk masa depan yang dapat 

diprediksikan, dibagi menjadi 3 (tiga). Pertama, keep everything yakni aktivitas 

penyimpanan segala macam informasi akibat adanya perkembangan teknologi 

informasi, informasi itu sendiri, dan bertambahnya kapasitas penyimpanan yang 

semakin besar. Fenomena tersebut berdampak pada sikap individu yang senang 

menyimpan beragam informasi dalam ruang penyimpanannya. Kedua, keep 

nothing. Model ini berangkat dari asumsi individu bahwa seluruh informasi yang 

telah tersimpan di internet dapat ditemukan kembali sewaktu-waktu, sehingga 

tidak mengharuskan individu tersebut untuk menyimpan informasi secara pribadi. 
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Namun, model ini terbatas pada 3 (tiga) hal berikut: informasi di luar tidak 

menjamin apa yang dibutuhkan selalu ada, sifat dasar manusia yang sering lupa, 

dan informasi tidak ada dalam pengawasan sehingga dapat dengan mudah diubah 

begitu saja. Ketiga, keep automatically. Model ini menggambarkan penyimpanan 

informasi di masa depan yang berlangsung secara otomatis. Jadi, individu tidak 

memutuskan apakah suatu informasi yang ditemukan akan disimpan atau tidak, 

namun secara otomatis telah tersimpan dalam ruang informasi pribasi mereka 

melalui software ataupun history.  

3. Meta-Level 

Meta-level atau M-level merupakan proses kolektif  selain dari ativitas 

utama PIM (finding dan keeping). M pada istilah M-level juga berarti mapping 

atau secara spesifik meliputi proses maintaining, managing, measuring, 

manipulation and making sense. 

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif yang 

bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai perilaku pengelolaan informasi 

tentang di kalangan siswa SMA Surabaya, dengan fokus penelitian pada pola 

perilaku pengelolaan informasi pribadi baik cetak ataupun digital. Maka dari itu, 

kedepannya penelitian ini hanya memaparkan situasi dan peristiwa dan tidak 

menguji hipotesis ataupun membuat prediksi. Adapun teknik pengambilan sampel 

yang digunakan adalah purposive sampling dengan persyaratan sebagai berikut: 

(1) Siswa SMA di Kota Surabaya, (2) Memiliki hobi atau kesenangan terhadap 

aktivitas atau kegiatan tertentu, dan (3) Melakukan penemuan dan penyimpanan 

pada informasi tentang hobinya, baik secara digital ataupun tercetak. 

Hasil dan Pembahasan  

Pada bagian ini, akan dipaparkan hasil analisa terhadap data yang sudah 

diolah, yakni meliputi data kuantitatif dan data kualitatif. Analisa data akan 

dilakukan dengan mengaitkan teori, konsep, pendapat para ahli, ataupun dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga dapat menjawab rumusan masalah 

yang diusulkan yaitu: pertama, mengetahui perilaku pengelolaan informasi 

meliputi aktivitas menemukan dan menyimpan informasi tentang hobi di kalangan 

siswa SMA di Surabaya, dan yang kedua, mengetahui penerapan aspek 

pemeliharaan, pengaturan arus informasi, penilaian, dan pemahaman pada koleksi 

informasi tentang hobi di kalangan siswa SMA di Surabaya. Adapun berikut ini 

merupakan analisa yang berkaitan dengan kedua rumusan masalah tersebut: 

1. Jenis Hobi Siswa SMA  

Hobi yang dimiliki oleh siswa SMA kota Surabaya sangat beragam, seperti 

membaca, menulis, bernyanyi, memasak, olahraga, dan lain sebagainya. 

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui juga bahwa selain memiliki hobi yang 

beragam, siswa juga memiliki hobi yang banyak, karena berdasarkan hasil yang 

diperoleh menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki 2 sampai 3 hobi 

sekaligus. Stebbins (2015) membagi dan mengidentifikasi jenis hobi yang 

digemari siswa millenial ke dalam beberapa kategori. Pertama, collector adalah 

jenis hobi yang senang mengumpulkan aksesoris atau suatu barang, seperti 

pilatelis, kolektor film, kolektor boneka. Kedua, maker/tinkerer adalah hobi yang 

menghasilkan sesuatu dengan cara berkreasi sesuai keinginan, seperti 
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menggambar, fotografi, videografi, dan hobi lain sejenisnya. Ketiga, activity 

participant adalah hobi yang melibatkan beberapa individu secara bersamaan 

tanpa ada rasa persaingan atau kompetisi, seperti bermain musik/choir, menari, 

travelling. Keempat, sport atau olahraga adalah jenis hobi yang mengutamakan 

aktivitas fisik dan juga kontes kompetisi, seperti olahraga. Kelima, liberal arts 

enthusiast yakni hobi yang bertujuan untuk menambah pengetahuan diri sendiri, 

seperti membaca, menulis, dan belajar bahasa asing.  

Berdasarkan temuan yang diperoleh di lapangan diketahui bahwa tidak 

semua siswa melakukan aktivitas pencarian dan penyimpanan informasi terkait 

hobi. Bahkan data yang diperoleh menunjukkan jika siswa yang melakukan 

aktivitas pengelolaan informasi cenderung memiliki jenis hobi yang sama. 

Adapun jenis hobi tersebut apabila dimasukkan ke dalam kategori yang dibuat 

oleh Stebbins adalah sebagai berikut: menonton film dan berdagang online 

termasuk kategori collector (9%), memasak, fotografi dan menggambar termasuk 

kategori making/thinkerer (17%), travelling, menari dan bermain musik termasuk 

kategori activity participant (15%), sports (11%), dan menulis, bernyanyi, 

membaca, dan polyglot termasuk kategori liberal art enthusiast (48%). 

Sedangkan hobi yang paling banyak diminati oleh siswa SMA adalah membaca 

(24%), menulis (14%) dan olahraga (11%).  

2. Penemuan Informasi (Finding) 

Beberapa pakar menyebutkan bahwa kegiatan penemuan informasi didasari 

oleh adanya kebutuhan terhadap suatu informasi yang kemudian mendorong 

seseorang untuk melakukan aksi atau sesuatu lainnya guna memenuhi kebutuhan 

tersebut. Menurut Jones (2008) aktivitas penemuan informasi merupakan 

rangkaian aktvitas multistep yang mana dapat terjadi secara berulang-ulang dan 

terus-menerus bagaikan sebuah siklus. Mulai dari munculnya kebutuhan, lalu 

menimbulkan keinginan dan suatu tindakan pencarian, hingga berhasil 

menemukan informasi, lalu kembali lagi pada pencarian dan penemuan kembali, 

dan begitu seterusnya. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh, setiap kategori hobi cenderung 

membutuhkan jenis informasi yang sama yakni informasi berupa review atau 

informasi mengenai pengalaman orang lain dengan hobi yang sama (55%). Jenis 

informasi ini dicari sebagai akses pertama atau informasi awal bagi siswa untuk 

menentukan informasi-informasi lain yang akan dicari. Pola pencarian seperti ini 

merupakan pola baru yang banyak dilakukan oleh siswa di era millenial. 

Sebagaimana yang disebutkan oleh  Sebastian (2013) bahwa salah satu 

karakteristik generasi millenial adalah sangat mengutamakan penilaian dalam 

melakukan sesuatu. Dalam kata lain, penggunaan informasi review bertujuan agar 

siswa dapat membatasi pencariannya dan hanya fokus terhadap informasi-

informasi yang benar-benar dapat digunakan untuk menunjang aktivitas dan 

kebutuhan hobinya. Selain itu, kebutuhan informasi terkait testimoni itu sendiri 

muncul dikarenakan dalam melakukan aktivitas hobi, siswa juga 

mempertimbangkan berbagai saran, masukan, atau bahkan evaluasi dari orang lain 

dengan harapan ketika melakukan aktivitas tersebut mereka dapat melakukannya 

dengan lebih efektif dan efisien. 

Selanjutnya setelah mengidentifikasi kebutuhan informasi, tahap berikutnya 

yang dilakukan adalah mencari informasi pada sumber-sumber penyedia 

informasi. Menurut Jones (2008) aktivitas pencarian informasi dapat dilakukan 
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dengan menggunakan dua cara/sistem, yakni sistem manual dan computer-based 

system. Berdasarkan temuan yang diperoleh di lapangan, mayoritas siswa SMA 

menggunakan sistem pencarian computer-based system yakni internet (98%) 

sebagai tempat mengakses informasi. Selain itu, siswa SMA juga menggunakan 

website (94%) sebagai sumber informasi. Sedangkan untuk mengakses sumber 

informasi tersebut, siswa menggunakan handphone atau smartphone (99%) 

sebagai media atau alat. Adapun temuan tersebut senada dengan penelitian yang 

pernah dilakukan oleh Sedqi dan Roodbari (dalam Hashemzadeh, 2011) yang juga 

menunjukkan bahwa pelajar sekolah di Tehran-Iran, lebih senang menggunakan 

internet, komputer, dan cellphones sebagai sumber dan media untuk mengakses 

berbagai informasi.  

Dari temuan tersebut maka dapat diketahui bahwa aktivitas pencarian 

informasi tentang hobi yang dilakukan oleh siswa cenderung berlangsung secara 

digital atau online. Hal ini didukung dengan adanya kemudahan akses serta 

penggunaan pada media-media digital, selain itu juga kemampuan siswa dalam 

mengoperasikan peralatan teknologi yang mumpuni. Engestrom (2005) 

membenarkan fenomena tersebut melalui diagram of activity theory yang 

mengungkapkan bahwa aktivitas individu sangat dipengaruhi oleh alat 

bantu/instrumen, budaya yang berkembang, dan juga aturan yang ada. Maka wajar 

apabila penggunaan internet, smartphone dan perangkat teknologi lainnya yang 

cukup masif kemudian dapat mempengaruhi proses penemuan informasi yang 

dikembangkan oleh siswa. Sedangkan untuk strategi pencarian informasi, 

mayoritas siswa (39%) mencari informasi dengan menggunakan kata kunci yang 

spesifik (directed searching) mengenai hobinya. Selain itu siswa juga mencari 

informasi dengan cara menelusuri secara langsung pada sumber informasi 

(browsing) (36%). Dari penggunaan kedua teknik tersebut siswa berhasil 

menemukan informasi yang tepat dengan cara membaca informasi yang 

ditemukan secara cepat (scanning) (41%). Hal tersebut berguna untuk membantu 

siswa dalam mengenali (recognition) sejumlah informasi yang ditemukan demi 

memperoleh informasi yang tepat dalam waktu yang cepat. 

3. Penyimpanan dan Pengorganisasian informasi (Keeping and Organizing) 

Penyimpanan dan pengorganisasian informasi merupakan dua term yang 

berbeda namun saling berkaitan, terutama dalam siklus pengelolaan informasi. 

Jones (2008) menyebutkan penyimpanan informasi meliputi keputusan apakah 

informasi yang telah ditemukan selanjutnya akan disimpan atau tidak (placing 

document), guna mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan di masa depan. Sedangkan 

pengorganisasian informasi mencakup keputusan atau aksi mengimplemetasikan 

skema ke dalam proses menyimpan informasi yang meliputi keputusan pemberian 

nama folder, penyusunan tata urutan folder, dan menentukan perlengkapan apa 

saja yang digunakan. Terkait dengan paparan Jones, data yang diperoleh di 

lapangan mengenai keputusan menyimpan informasi tentang hobi menunjukkan 

sebagian besar siswa (59%) menyimpan seluruh informasi tentang hobi yang 

mereka temukan, namun sebagian lainnya (41%) mengaku mengabaikan beberapa 

informasi tentang hobi (tidak menyimpan atau hanya menyimpan sebagian). Hal 

ini membuktikan bahwa siswa tidak selalu membutuhkan alasan yang sama untuk 

menyimpan informasi-informasi tentang hobi yang ditemukan. 

Selanjutnya dalam proses penyimpanan informasi, hal yang perlu 

diperhatikan adalah cara menyimpan informasi itu sendiri. Menurut Jones (2008) 
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terdapat 2 (dua) cara umum yang digunakan untuk menyimpan informasi pada 

saat pertama kali informasi ditemukan yakni, ditumpuk dan dikelompokkan. 

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, ketika pertama kali 

menemukan informasi tentang hobi, mayoritas siswa dengan berbagai jenis hobi 

yang berbeda langsung menyimpan informasi tersebut dengan cara menyusun 

terlebih dahulu baru kemudian dikelompokkan sesuai dengan standar yang 

digunakan (50%). Cara ini merupakan gabungan dari kedua model yang 

disebutkan oleh Jones. Namun, dalam praktiknya cara ini dapat memudahkan 

siswa dalam menemukan kembali informasi tentang hobi yang telah disimpan, 

meskipun ketika menyimpan membutuhkan proses yang sedikit lebih lama 

daripada hanya sekedar menumpuk atau langsung mengelompokkannya saja. 

Terkait dengan strategi penyimpanan dan pengorganisasian, Jones (2008) 

juga menyebutkan jika aktivitas ini merupakan aktivitas yang sederhana namun 

sangat tergantung pada kognisi personal seperti bagaimana kemudian individu 

memutuskan penggunaan media, nama, folder, dan tanda (label/tagging) yang 

tepat, sehingga dapat mempermudah aktivitas pengelolaan informasi setelahnya. 

Dalam penelitian ini, proses penyimpanan dan pengorganisasian dibagi antara 

koleksi informasi tentang hobi digital dan koleksi informasi tentang hobi tercetak. 

Temuan di lapangan menunjukkan hasil bahwa seluruh siswa melakukan 

penyimpanan informasi tentang hobi dalam format digital sedangkan siswa yang 

melakukan penyimpanan informasi dalam format tercetak hanya sebesar 80%. 

Dengan kata lain berarti siswa lebih banyak menyimpan dan mengelola informasi 

tentang hobi secara digital daripada tercetak. 

Pada koleksi informasi tentang hobi digital, temuan di lapangan 

menunjukkan bahwa siswa yang menyimpan informasi tentang hobi mayoritas 

menggunakan media handphone atau smartphone (96%) untuk menyimpan 

koleksinya, selain itu siswa juga banyak menyimpan informasi tentang hobi pada 

laptop (59%) dan penyimpanan eksternal/flashdisk (50%), baru kemudian 

menggunakan media penyimpanan lainnya. Menurut Mizrachi dan Bates (2013) 

saat ini hampir semua siswa memiliki ponsel dan mereka dapat melakukan 

berbagai aktivitas dengannya, termasuk memperoleh, menyimpan, dan mengelola 

informasi. Sedangkan, pada koleksi informasi tentang hobi format tercetak, media 

penyimpanan yang paling banyak digunakan oleh siswa untuk menyimpan koleksi 

informasinya adalah map (46%) dan buku/kliping (41%) (tabel 3.36 hal. III-32). 

Temuan yang sama juga ditunjukkan oleh Mizrachi dan Bates (2013) dalam 

penelitiannya jika peralatan penyimpanan koleksi tercetak yang paling standar 

adalah buku, binder, dan penyimpanan kertas dalam bentuk eksemplar. Namun, 

terkait hal tersebut dalam praktiknya penyimpanan koleksi informasi tentang hobi 

dalam bentuk tercetak kurang diminati oleh siswa saat ini. Hal ini dikarenakan, 

siswa lebih senang mengakses informasi berkaitan hobi mereka dalam format 

elektronik. Penyimpanan koleksi informasi dalam format cetak umumnya 

dilakukan oleh siswa yang memiliki hobi membaca, yang mana siswa menyimpan 

koleksi berupa buku-buku seperti novel.  

Setelah memutuskan untuk menyimpan informasi, siswa kemudian 

melakukan proses pengorganisasian informasi. Sebagaimana telah disebutkan 

sebelumnya, pengorganisasian informasi meliputi aktivitas penyusunan dan 

pemberian tanda pada koleksi informasi yang disimpan. Berdasarkan data yang 

peneliti peroleh, siswa menyusun koleksi informasi tentang hobi berdasarkan 
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kebutuhan/isi/subjek informasi (sebesar 54% pada koleksi informasi digital dan 

sebesar 49% pada koleksi informasi tercetak) dengan memberikan label sesuai 

dengan judul atau konten dari informasi tersebut (sebesar 59% pada koleksi 

informasi digital dan sebesar 43% pada koleksi informasi tercetak). Pada koleksi 

informasi digital, sebagian siswa  melakukan penggantian nama file pada koleksi 

tertentu demi sesuai dengan skema yang digunakan. Sedangkan pada koleksi 

informasi tercetak siswa juga menambahkan sistem tagging yakni salah satunya 

dengan menggunakan sticky notes dengan warna yang beragam untuk meberikan 

kategori pada koleksi informasi tentang hobi yang mereka simpan. Penggunaan 

tagging/label menurut Jones (2008) merupakan cara paling efektif dalam 

menyimpan informasi cetak. Sebab kunci dari penyimpanan informasi cetak 

terletak pada penggunaan label atau tanda-tanda khusus. 

4. Meta-Level 

 Pemeliharaan Informasi (Maintaining) 

Aktivitas  pemeliharaan informasi ini juga hampir sama dengan aktivitas 

sebelumnya, yakni organisasi. Hanya saja pada aktivitas organisasi lebih 

ditekankan pada pengelompokkan dan penyusunan koleksi informasi, sedangkan 

pada tahap ini lebih fokus pada cara-cara melindungi koleksi informasi, 

meminimalisir kerusakan pada koleksi informasi dan media penyimpanan, dan 

pertimbangan-pertimbangan sejenis lainnya demi koleksi informasi tetap terjaga 

isi dan bentuknya sehingga dapat digunakan di kemudian hari. Berdasarkan hasil 

penelitian, diperoleh data bahwa sebagian besar siswa (59%) telah melakukan 

aktivitas pemeliharaan informasi tentang hobi. Menurut Yulia dalam Sujana 

(2009) tujuan dari dilakukannya perawatan pelestarian koleksi informasi adalah 

untuk melestarikan kandungan informasi bahan pustaka dengan cara alih bentuk 

menggunakan media lain atau melestarikan bentuk aslinya selengkap mungkin 

agar bahan pustaka tersebut dapat digunakan secara maksimal dan dalam waktu 

yang lama. Berangkat dari asumsi tersebut, maka dapat dikatakan jika kesadaran 

akan pentingnya menjaga bentuk dan isi informasi agar tidak hilang atau bahkan 

rusak di kalangan siswa sudah cukup tinggi. 

Lebih lanjut lagi, Jones (2008) dalam bukunya Keeping Found Things 

Found  juga mengungkapkan beberapa sebab mengapa informasi perlu disimpan 

dan dipelihara, yakni diantaranya informasi merupakan aset yang berharga, 

informasi sulit untuk digantikan, koleksi referensi, dan working information. 

Sependapat dengan Jones, siswa pun memiliki alasan sendiri mengapa mereka 

menyimpan dan memelihara informasi tentang hobi mereka. Adapun temuan di 

lapangan menunjukkan alasan utama siswa melakukan pemeliharaan terhadap 

koleksi informasi tentang hobi adalah karena informasi-informasi tersebut 

mengandung konten yang berharga (71%). Sedangkan, untuk pemeliharaan 

informasi saat ini pada koleksi informasi tentang hobi digital, mayoritas (68%) 

siswa melakukan backup data dan menyimpannya pada media yang lain dan 

melakukan pemeliharaan secara manual (prservasi) pada koleksi tercetak (39%). 

Poin dalam memelihara informasi tentang hobi tercetak adalah isi informasi dan 

medianya, yakni kertas. Isi informasi akan tetap terjaga selama media yang 

menyimpannya juga terjaga dari berbagai kerusakan. Treddinick (2008) 

mengungkapkan jika umumnya informasi cetak akan tahan lebih lama apabila 

kondisi kertasnya diperhatikan dan disesuaikan dengan lingkungan eksternal 
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dimana koleksi tersebut disimpan, seperti suhu dan kelembapan ruangan sehingga 

tidak terjadi degradasi pada kertas itu sendiri. 

 Pengaturan Arus Informasi (Managing of flow) 
Pengelolaan arus informasi merupakan tahap dimana individu mengatur 

seluruh informasi yang akan masuk dan akan keluar dari ruang penyimpanan 

pribadinya. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk menghemat waktu dan tenaga 

selama proses penyimpanan dan penemuan kembali informasi. Dengan mengatur 

informasi masuk dan informasi keluar, individu dapat sekaligus mengatur 

kapasitas ruang penyimpanan, sehingga dapat menjalankan proses pengelolaan 

informasi yang lebih sangkil dan mangkus serta juga dapat memaksimalkan 

kinerja atau aktivitas tanpa khawatir akan mengalami kelebihan informasi atau 

kekurangan ruang penyimpanan.  

Berdasarkan temuan di lapangan, umumnya informasi-informasi tentang 

hobi yang masuk ke dalam ruang pribadi siswa yakni berasal dari  sosial media 

(73%). Terkait jumlah informasi yang diterima, hasil di lapangan menunjukkan 

rata-rata siswa menerima informasi baru terkait hobi kurang dari 5 buah informasi 

(56%) setiap harinya. Jumlah tersebut sudah termasuk dengan informasi yang 

tidak disimpan. Namun, hanya sebagian siswa saja (41%) yang menerima 

informasi setiap hari, sedangkan sebesar 59% siswa tidak langsung menyimpan 

begitu saja seluruh informasi tentang hobi yang masuk ke dalam ruang 

penyimpanan pribadi setiap harinya. Namun, terlebih dahulu siswa melakukan 

identifikasi terhadap informasi-informasi yang sesuai dengan kebutuhan hobinya 

saja (73%) baru kemudian menyeleksi setiap informasi tentang hobi yang akan 

disimpan  (56%). Hal ini bertujuan untuk membatasi jumlah informasi yang akan 

disimpan dan juga menghindarkan siswa terjebak dalam situasi keberlimpahan 

informasi. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Jones (2008) bahwa 

terkait kegiatan pengelolaan arus informasi masuk, individu perlu fokus pada 

saluran informasi, strategi penyeleksiannya, dan cara memproses informasi. 

Lain halnya dengan pengaturan arus informasi masuk, pengaturan asrus 

informasi keluar dilakukan oleh individu pemiliki informasi itu sendiri, dimana 

individu dengan sukarela membagikan (sharing) informasi yang dimiliki kepada 

orang lain secara langsung ataupun tidak langsung. Namun, dalam praktiknya 

inidividu yang bersangkutan tetap memperhatikan beberapa hal sebelum akhirnya 

memutuskan untuk membagi informasi yang dimiliki kepada orang lain. 

Berdasarkan data di lapangan, sebesar 82% siswa mengaku pernah membagikan 

informasi tentang hobi yang dimiliki kepada orang lain. Dari jumlah tersebut 

kemudian diperoleh data jika siswa paling sering membagikan informasi terkait 

hobi melalui obrolan langsung (41%) dan sosial media (34%). Adapun beberapa 

hal yang diperhatikan siswa sebelum membagikan informasi tentang hobi yang ia 

miliki yakni salah satunya adalah melihat terlebih dahulu  pihak-pihak yang akan 

dituju (orang yang akan dibagikan informasi) (51%). 

 Penilaian (Evaluation) 
Aktivitas evaluasi merupakan aktivitas subjektif dimana individu menilai 

dan mengukur sejauh mana strategi pengelolaan informasi yang dilakukan telah 

berhasil. Adapun elemen-elemen yang diukur ialah mencakup keseluruhan elemen 

yang dilibatkan dalam pelaksanaan PIM, terutama skema itu sendiri, perangkat 

yang digunakan dan strategi yang dikembangkan. Selain itu, terdapat acuan lain 

yang dapat digunakan yakni sesuai dengan International Organization (ISO 
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Document 9241) dalam Jones (2008) yang meliputi efektivitas, efisiensi, dan 

kepuasan.  

Pertama, aspek efektivitas menekankan pada kesesuaian antara skema, alat, 

dan strategi yang digunakan dengan yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil temuan 

di lapangan menunjukkan jika mayoritas siswa (58%) masih sering menemukan 

masalah yang sama secara berulang. Adapun masalah yang sering ditemui adalah 

siswa lupa dimana mereka menyimpan informasi yang sedang dibutuhkan (lokasi) 

(54%). Kedua, aspek efisiensi. Aspek ini mengukur elemen yang berkaitan 

dengan waktu dan usaha penggunaan skema, alat, dan strategi. Berdasarkan hasil 

temuan yang diperoleh menunjukkan bahwa sebagian besar siswa (54%) 

menyatakan berhasil menghemat waktu lebih banyak dalam aktivitas mengelola 

informasi tentang hobi, termasuk dalam aktivitas menyimpan dan berhasil 

menemukan kembali. Ketiga, aspek kepuasan. Pada dasarnya aspek kepuasan ini 

melihat seberapa puas dan berhasilnya penerapan PIM berdasarkan sudut pandang 

individu yang bersangkutan, sebab ukuran ini merupakan ukuran inheren yang 

sangat subyektif. Berdasarkan hasil yang peneliti peroleh di lapangan, diketahui 

bahwa mayoritas siswa (51%) mengaku puas dengan strategi PIM yang mereka 

kembangkan terhadap koleksi informasi tentang hobi yang dimiliki. Sedangkan 

untuk bentuk kepuasan yang paling dirasakan adalah dengan menerapkan PIM 

pada koleksi informasi tentang hobi maka mereka dapat menemukan informasi 

yang dibutuhkan dengan tepat (49%). 

 Pemahaman (Making sense) 

Making-sense pertama kali dicetuskan ole Brenda Dervin pada tahun 1972 

sebagai model yang digunakan untuk mengetahui adanya kebutuhan informasi, 

pencarian dan penggunaan informasi secara komunikatif. Dervin dalam Case 

(2007) menyebutkan bahwa kesenjangan yang dimaksud dalam proses penemuan 

informasi dianalogikan sebagai sebuah jurang, yang mana dikedua ujung jurang 

terdapat manusia di salah satu sisi dan tujuan di sisi yang lain. Kemudian perlu 

dibangunnya sebuah jembatan bagi manusia untuk dapat melalui jurang tersebut 

dan menuju ke titik tujuan. Jembatan inilah kemudian yang dimaksud dengan 

pemenuhan kebutuhan informasi dan jurang sebagai gap atau kesenjangan. 

Sedangkan, menurut Jones (2008) mengatakan jika konsep making sense atau 

pemahaman dalam praktik PIM adalah upaya untuk memahami individu yang 

berusaha memetakan informasi dengan kebutuhannya, serta pemahaman individu 

mengenai penggunaan informasi dalam mengatasi situasi-situasi tertentu.  

Berdasarkan temuan di lapangan diperoleh data jika sebagian besar siswa 

mengalami kesenjangan terkait kebutuhan informasi tentang hobinya (49%). 

Adapun bentuk kesenjangan yang paling banyak dialami adalah bingung 

menetapkan keputusan ketika dihadapkan pada situasi harus memilih informasi 

(41%). Kebingungan memilih informasi merupakan kesenjangan yang paling 

banyak dirasakan oleh siswa dalam memenuhi kebutuhan informasi tentang 

hobinya. Hal ini dapat disebabkan oleh banyaknya informasi yang masuk dan 

kurangnya pemahaman terhadap kesenjangan-kesenjangan yang sedang dirasakan, 

sehingga siswa tidak dapat mengidentifikasi kebutuhannya dan berdampak pada 

kesulitan menentukan informasi-informasi mana saja yang tepat untuk memenuhi 

kebutuhan informasi  hobinya tersebut. 
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Penutup 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jenis hobi yang paling banyak 

diminati oleh siswa SMA adalah membaca (24%), menulis (14%) dan olahraga 

(11%). Sedangkan untuk jenis kebutuhan informasi tentang hobi yang paling 

banyak dibutuhkan adalah informasi review atau informasi mengenai pengalaman 

orang lain dengan hobi yang sama (55%). Kemudian sebagian besar siswa (59%) 

menyimpan seluruh informasi tentang hobi yang mereka temukan dengan alasan 

untuk koleksi jika dibutuhkan di masa depan, namun di sisi lain sebagian siswa 

(41%) mengaku mengabaikan beberapa informasi tentang hobi (tidak menyimpan 

atau hanya menyimpan sebagian), mereka memiliki anggapan bahwa informasi 

sudah disimpan secara luas di dunia maya sehingga tidak perlu menyimpan 

informasi yang banyak “keep nothing”. Dalam memelihara informasi, siswa 

memilah antara informasi penting yang masih digunakan dengan informasi yang 

kurang/tidak penting (37%). Kemudian saluran informasi yang banyak digunakan 

adalah sosial media (73%) dan chatting (46%). Sedangkan pada arus informasi 

keluar, saluran yang paling banyak digunakan adalah melalui obrolan langsung 

(41%) dan sosial media (34%). Meskipun siswa menyatakan bahwa masih 

mengalami kesenjangan berupa bingung menetapkan keputusan ketika 

dihadapkan pada situasi harus memilih informasi (41%). Akan tetapi, secara 

keseluruhan siswa mengaku jika informasi tentang hobi yang mereka simpan, 

dapat menunjang aktivtas hobi yang dilakukan (69%). 
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