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ABSTRAK 

Perilaku penemuan informasi Cak dan Ning kota Surabaya sering mengalami 

hambatan karena minimnya sumber informasi dibidang pariwisata dan 

kebudayaan. Oleh sebab itu, penelitian ini akan menganalisa perilaku penemuan 

informasi Cak dan Ning Surabaya dalam memenuhi kebutuhan informasinya. 

Model penemuan informasi Bystrom dan Jarvelin digunakan untuk menganalisa 

perilaku penemuan informasi Cak dan Ning kota Surabaya, dengan melihat dari 

berbeberapa faktor yang mempengaruhi penemuan informasi yang terdapat 

dalam model tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

kuantitatif bersifat deskriptif. Penentuan  sampel menggunakan sistem total 

sampling dan didapatkan jumlah sampel sebanyak 90 sampel yang merupakan 

semua finalis Cak dan Ning 3 periode terakhir. Data dikumpulkan dengan 

menggunakan kuesioner dan didapatkan hasil yaitu tugas yang diberikan oleh 

paguyuban mendorong Cak dan Ning melakukan pencarian informasi, sementara 

diketahui bahwa tugas yang paling sering diterima Cak dan Ning yaitu Guiding 

didalam organisasi ataau paguyuban faktor lain yang mendorong Cak dan Ning 

Surabaya untuk melakukan penemuan informasi yaitu fasilitas yang disediakan. 

Faktor lain yang mendorong Cak dan Ning dalam penemuan informasi seperti 

faktor personal yaitu tingkat pendidikan Cak dan Ning mempengaruhi tingkat 

kebutuhan informasi. Pemilihan tindakan Cak dan Ning ketika membutuhkan 

informasi yaitu dengan membuat prioritas informasi yang dibutuhkan dengan 

persentase sebesar 70%. 52% dari Cak dan Ning memilih menggunakan saluran 

informasi di diluar paguyuban. Kemudian setelah informasi yang dibutuhkan 

telah didapatkan, 78,8% dari responden merasa berhasil menemukan informasi 

yang dibutuhkan. 

Kata kunci: Cak dan Ning Surabaya, Perilaku Penemuan Informasi, kebutuhan 

informasi. 

 

Pendauluan 

 Peran Cak dan Ning sebagai duta wisata tidak dapat dipisahkan dari tugas 

yang dibebankan kepadanya. Cak dan Ning memiliki tugas yang kompleks, salah 

satunya adalah harus mempromosikan berbagai macam pariwisata dan 

kebudayaan yang ada di Kota Surabaya. Untuk menyelesaikan tugas dan tanggung 
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jawab tersebut, Cak dan Ning tentu membutuhkan informasi yang beragam pula, 

artinya dalam penyelesaiaan tugasnya Cak dan Ning bergantung pada sebuah 

informasi. Oleh karena itu kebutuhan akan informasi seorang Cak dan Ning tentu 

sangat besar dalam upayanya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan 

tersebut. Menurut Anshori dan Satrya (2008) pada penelitiannya terkait promosi 

yang dilakukan oleh Kota Surabaya melalui Cak dan Ning. Mengungkapkan 

bahwa Cak dan Ning membutuhkan informasi yang beragam dalam menjalankan 

perannya sebagai duta wisata Kota Surabaya. Saat ini Surabaya sedang sangat 

bersemangat untuk mempromosikan Kota Surabaya ke tingkat yang lebih tinggi 

lagi.  

 Informasi yang digunakan untuk menjawab sebuah tugas yang kompleks 

tersebut biasanya mereka dapatkan dari internet, informasi dari ahli atau rekan 

sasama Cak dan Ning dan beberapa dari bahan koleksi yang tersedia di paguyuban 

dan perpustakaan-perpustakaan yang ada di luar paguyuban. Proses penemuan 

informasi yang dilakukan Cak dan Ning di lingkungan kerjanya (paguyuban) 

sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Rosyidah (2011). Pada 

penelitian tersebut Rosyidah menyampaikan bahwa terdapat hubungan yang 

sangat erat antara tingkat kompleksitas tugas seseorang didalam pekerjaannya 

dengan perilaku informasinya. Artinya individu yang memiliki pekerjaan atau 

tugas yang kompleks pastilah akan memiliki kebutuhan informasi yang beragam 

dan kompleks pula. Sehingga kompleksitas tugas merupakan bagian dari 

pekerjaan seseorang dan merupakan tugas yang sulit untuk dilakukan (Fikse dan 

Maddi dalam Rosyidah, 2011). Hal ini dikarenakan kasus daripada tugas yang 

memang susah dan rumit karenanya membutuhkan persyaratan kognitif, tingkat 

kemampuan yang tinggi serta dibutuhkan usaha yang besar dalam 

menyelesaikannya. Sehingga tugas yang dipandang sederhana dan tidak susah 

sekalipun akan menjadi kompleks apabila persyaratan kognitif tidak terpenuhi, 

tingkat kemampuan individu dan usaha untuk menyelesaikannya kurang.  

Sama halnya dengan yang dialami Cak dan Ning, bahwa sebenarnya tugas 

yang mereka terima secara umum dapat dikatakan tidak sulit dan sederhana 

karena hanya menjelaskan terkait tempat pariwisata dan kebudayaan kota 
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Surabaya, namun dalam penyelesaiannya tidaklah mudah karena minimnya 

sumber informasi, selain itu ada personal faktor dari Cak dan Ning yang 

menghambat misalnya adanya gap atau kesenjangan antara pengetahuan yang 

mereka miliki dan pengetahuan yang seharusnya mereka miliki, kemudian ada 

pula situasional faktor yaitu paguyuban Cak dan Ning memberikan deadline 

dalam setiap tugas yang dibebankan sehingga mau tidak mau Cak dan Ning harus 

segera mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dengan cepat. Dalam 

kondisi seperti ini diperlukan jam terbang yang tinggi dalam mengakses informasi 

guna dapat menemukan informasi yang tepat dengan cepat, jika Cak dan Ning 

jarang atau hanya sesekali dalam mengakses informasi maka membuat khasanah 

ilmu atau pengetahuan mereka mengenai pariwisata dan kebudayaan Kota 

Surabaya juga minim sehingga menyulitkan mereka dalam memenuhi kebutuhan 

informasi. 

 

RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka rumusan 

masalah yang dipakai pada penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana lingkup sosial mendorong personal faktor Cak dan Ning dalam 

menganalisis kebutuhan informasi ? 

2. Bagaimana faktor personal, faktor situasional dan mendorong terciptanya 

kebutuhan informasi di kalangan Cak dan Ning Surabaya ? 

3. Bagaimana gambaran perilaku penemuan informasi kelompok Cak dan 

Ning duta wisata Surabaya dalam menjalankan tugasnya ? 

 

Lingkup sosial sebagai faktor pendorong Cak dan Ning dalam menganalisis 

kebutuhan informasi 

 Menurut Hanggreni (2011:1) perilaku organisasi adalah “sebuah bidang 

ilmu khusus yang memiliki pokok ilmu pengetahuan yang umum mencakup tiga 

faktor penentu perilaku dalam organisasi: individu, kelompok, dan struktur dan 

penerapannya untuk membuat organisasi bekerja lebih efektif. Lalu menurut 

mulyadi (2015:11) perilaku organisasi adalah aktualisasi pengetahuan dan 

wawasan tentang bagaimana orang bertindak didalam sebuah organisasi. 
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Sedangkan menurut Robbins dan Judge (2015:10)  “Organizational behaviour is a 

field of study that investigates the impact that individuals, groups, and structure 

have on behaviour within organizations, for purpose of applying such knowladge 

toward improving an organizations effectivenes”. 

 Bystrom & Jarvelin (1995), dalam jurnalnya yang berjudul Task 

Complexity Affects information seeking and use, mengkategorikan tugas ke 

dalam lima kategori, yaitu dimulai dari informasi yang pemrosesannya secara 

otomatis hingga pada tugas penentuan keputusan. Kategori ini didasarkan pada 

apriori determinability (kestrukturan) tugas yang terkait erat dengan kompleksitas 

tugas. Kompleksitas (tingkat kesulitan) tugas dibagi dalam: (1) tugas dalam proses 

informasi yang otomatis, adalah tugas yang sempurna dapat ditentukan sehingga 

pada prinsipnya tugas ini dapat menjadi otomatis, meskipun bisa jadi tidak 

otomatis, (2) tugas dengan proses informasi yang normal, yaitu tugas yang nyaris 

sempurna dapat ditentukan, namun memerlukan pertimbangan arbitrasi berbasis 

kasus, misalnya cukupnya informasi yang dikumpulkan secara normal. (3) tugas 

keputusan normal, yaitu tugas yang masih cukup terstruktur tetapi pada arbitrasi 

berbasis kasus, ini memiliki peranan besar. (4) tugas keputusan asli melalui 

pengetahuan, jenis dan struktur hasil tugas ini diketahui tapi prosedur permanen 

untuk melaksanakan tugas belum muncul. Sehingga prosesnya tak dapat 

ditentukan begitu pula dengan persyaratan informasinya. (5) tugas keputusan asli, 

yaitu tugas yang sama sekati tidak terstruktur, tak diharapkan. Sehingga tak 

satupun baik itu hasil, proses ataupun persyaratan informasinya dapat 

dkelompokkan secara langsung 

 

Faktor-faktor pendorong Kebutuhan informasi Cak dan Ning 

 Kebutuhan informasi adalah pengakuan tentang adanya ketidakpastian 

dalam diri seseorang yang mendorong seseorang untuk mencari informasi 

(Krikelas, 1983). Setiap individu pasti membutuhkan sebuah informasi untuk 

menunjang pekerjaan dan kegiatan sehari-harinya. Menurut (Taylor, 2004, p.2) 

informasi dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari menjalani 
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kehidupan sehari-hari, keperluan akademis, hingga untuk keperluan menyebarkan 

ilmu pengetahuan. 

 Saat pekerja diberikan berbagai tugas yang rumit mereka cenderung 

mengalami kesenjangan dalam pengetahuan dan dengan kebutuhan informasi 

mereka, yaitu terdiri dari persyaratan, pengalaman pribadi, pengetahuan dan 

kemampuan untuk mengingatnya serta faktor pribadi misalnya sikap, motivasi dan 

suasana hati (Kulthau, 1991). Dari tugas yang rumit tersebut harus dicari cara 

untuk menyelesaikannya, melakukan analisis kebutuhan informasi lalu melakukan 

penemuan informasi sesuai dengan kebutuhan, kebutuhan informasi harus 

terpuaskan karena jika tidak maka tugas tidak dapat diselesaikan dengan baik. 

Bystrom dan Jarvelin dalam teorinya menjelaskan bahwa analisis kebutuhan 

informasi didorong oleh beberapa faktor seperti personal faktor yaitu faktor-faktor 

pribadi yang bisa mempengaruhi dalam proses penemuan informasi, dan 

situational faktor yaitu kebutuhan informasi yang dipengaruhi oleh berbagai 

situasi. 

 

Konsep Perilaku Penemuan Informasi Model Katriina Bystrom dan Jarvelin 

(1999) 

 

Gambar I.1 The Information Seeking Model (Bystrom and Jarvelin Model) 
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 Bystrom mengusung sebuah model perilaku informasi yang berawal dari 

adanya kebutuhan informasi yang kemudian tiap individu diberikan tugas-tugas 

yang dibebankan kepada mereka. Tugas yang didapat bisa dari dalam lingkup 

tempat kerja mereka atau dari luar lingkup itu. Tiap-tiap individu pasti memiliki 

pemahaman yang berbeda-beda terkait kebutuhan informasi yang didapatkan dari 

tugas tersebut. Terdapat kesenjangan pada pengetahuan terhadap tiap individu 

ketika mendapatkan tugas, sehingga informasi yang diperlukan harus 

mencerminkan interpretasi dirinya terhadap persyaratan informasi, pengalaman 

dan pengetahuannya yang terdahulu, serta kemampuannya dalam mengingat 

pengalaman dan pengetahuannya tersebut. Penyebab yang memungkinkan adalah 

adanya variabel-variabel seperti : (Personal Factors) yaitu faktor-faktor pribadi 

yang sangat mempengaruhi perilaku seseorang, seperti tingkat pendidikan, 

pengalaman, sikap saat menerima tugas, motivasi, dan mood. Setelah itu perlu 

dilakukan analisa terhadap kebutuhan informasinya (Information Need Analysis) 

mengenali tindakan-tindakan yang akan dipilih, kemudian memilih tindakan 

untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Kemudian ada (Situational 

Factors) yaitu interpretasi tentang keutuhan informasi yang dipengaruhi oleh 

faktor-faktor situasional, misalnya waktu yang diberikan atau yang tersedia untuk 

menyelesaikan tugas tersebut. (Organization) organisasi atau lingkup sosial yaitu 

tempat bernaungnya individu tersebut. Tindakan yang diambil tergantung dari 

pada kebutuhan, kemampuan akses yang dirasakan baik secara kognitif, ekonomik 

atau fisikal terhadap sumber informasi. Kemudian ada gaya pencarian individu 

(Personal Style of Seeking) yang dibuat berdasarkan keberhasilan tindakan yang 

dilakukan dan itu juga mempengaruhi dalam penentuan kebutuhan informasi dan 

aksi dalam pemenuhannya. Bystrom dan Jarvelin juga memaparkan bahwa dalam 

aksi penemuan/pemilihan informasi (Choice of Action) terdapat tiga tahapan , 

yakni: (1) mengidentifikasi alternatif informasi yang dibutuhkan, (2) 

(merangking) yaitu membuat prioritas mana yang terpenting, (3) yang terakhir 

menentukan tindakan (implementation). Kemudian dari hasil itu akan dilakukan 

evaluasi (Evaluation) yaitu apabila kebutuhan informasi telah terpenuhi maka 

tugas akan dapat diselesaikan sedangkan apabila kebutuhan tidak berhasil untuk 

dipenuhi maka tugas tidak dapat diselesaikan dan harus dirumuskan kembali. 

 

Metode dan Prosedur Penelitian 

 Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif tipe deskriptif dengan 

responden bejrumlah 90 Cak dan Ning. Sampel yang diambil menggunakan total 

sampling dari 3 periode Cak dan Ning dan instrumennya menggunakan kuesioner 

Populasi dalam penelitian ini adalah Cak dan Ning di Paguyuban yang beralamat 

di jalan tunungan Mall Siola Surabaya lantai 2. 
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Hasil Penelitian (Pembahasan) 

 

Ruang ligkup Sebagai Faktor Pendorong Personal Faktor Cak dan Ning 

Dalam Perilaku Penemuan Informasi 

Menurut Bystrom dan Jarvelin (1999) organisasi atau ruang lingkup merupakan 

tempat bernaungnya individu yang dimana didalam ruang lingkup tersebut 

membebankan sebuah tugas yang harus diselesaikan oleh individu yang ada 

didalamnya dengan melakukan pencarian informasi. Perilaku pencarian informasi 

dan kebutuhan dapat dipengaruhi oleh bermacam-macam sebab, antara lain latar 

belakang sosial, budaya, pendidikan, tujuan yang ada didalam diri manusia 

tersebut beserta lingkup sosialnya, (Belkin dalam Wiranta, 2010). Hal ini senada 

dengan penelitian yang penulis lakukan, tujuan Cak dan Ning berkunjung ke 

paguyuban mendorong mereka dalam melakukan pencarian informasi, karena 

setiap individu atau Cak dan Ning memiliki tujuan yang berbeda-beda saat 

menyelesaikan tugas atau juga saat berkunjung ke paguyuban. Ketika Cak dan 

Ning datang untuk berkunjung ke paguyuban tentu saja ada maksud dan tujuan 

mengapa mereka berkunjung, dalam tabel temuan data nomor (III.2.4) alasan Cak 

dan Ning berkunjung ke paguyuban yaitu sebanyak 31 responden memilih 

jawaban ada tugas yang mengharuskan, yang kedua yaitu sebanyak 29 responden 

meberikan alasan berkunjung ke paguyuban karena pertemuan wajib, alasan yang 

ketiga yaitu sebanyak 25 responden memilih alasan berkunjung ke paguyuban 

untuk mencari informasi, dan yang terakhir hanya 5 reponden menjawab alasan 

berkunjung ke paguyuban yaitu untuk memanfaatkan fasilitas. 

 

Faktor Personal Mendorong Cak dan Ning dalam mememenuhi kebutuhan 

informasi 

 Pada tabel nomor (III.3.16) dari temuan data membahas terkait tingkat 

pendidikan terakhir responden. Tingkat pendidikan terakhir responden merupakan 

faktor personal, yang dimaksud faktor personal disini menurut Bystrom (1999) 

yaitu sesuatu yang dialami oleh pekerja ketika dihadapkan dengan berbagai 

macam tugas maka akan mengalami kesenjangan dalam pengetahuan dan dengan 

kebutuhan informasi, pengalaman sebelumnya, pengetahuan, dan suasana hati. 

Menurut Katz,Gurevith, dan Has (Tan dalam Yusup, 1999:4) menyatakan bahwa 

orang yang tingkat pendidikannya lebih tinggi biasanya lebih banyak mempunyai 

kebutuhan informasi dibandingkan dengan seorang individu yang berpendidikan 

rendah. Hal ini terjadi karena pada umumnya orang lebih senang berpikir 

simpleks, daripada orang yang berpendidikan tinggi lebih banyak menggunakan 

pola pikir multipleks. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Diah Aryaningsih, 

(2010), mengatakan bahwa usia dan tingkat pendidikan mampu mendorong 

seseorang dalam memenuhi kebutuhan informasi. Hal ini sesuai dengan data yang 
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ditemukan oleh penulis bahwa pada tabel nomor (III.3.17) dari 90 responden 50 

diantaranya atau sebesar 55,5% menilai bahwa tingkat pendidikan seseorang bisa 

dijadikan tolak ukur seseorang tersebut dapat memenuhi kebutuhan informasinya. 

Penelitian lain dilakukan oleh Jean Piaget dalam (Pendit, 2003: 257) bahwa 

remaja yang beranjak dewasa merasa tingkat pengetahuan yang dimilikinya belum 

cukup untuk memeuhi kebutuhan informasinya dan dalam menghadapi beagam 

situasi serta mereka merasa memerlukan informasi dari berbagai sumber 

informasi yang tersedia. Hal ini disebabkan secara psikologis, usia remaja berada 

dalam fase pertenghan diantara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Pencarian 

jati diri dan tingginya kebutuhan diri untuk diakui menjadi kompleksitas 

tersendiri. Jean Plaget (2003), menambahkan perkembangan kognitif remaja 

dikatakan sebagai periode terakhir dan tertinggi dalam tahap pertumbuhan oprasi 

formal. Idealnya dalam tahapan ini, para remaja sudah memiliki pola pikir pribadi 

guna penyelesaian berbagai persoalan yang kompleks dan abstrak. Tidak seperti 

halnya anak-anak, yang langsung menerima informasi apapun, kapasitas remaja 

sudah bisa memproses informasi yang diterima dan mengadaptasikannya dengan 

apa yang mereka pikirkan. Konklusi, prediksi, dan rencana masa depan dapat 

tercipta dari integritas masa lalu dan masa sekarang. Dari penjelasan konsep dan 

teori para ahli tersebut berarti sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis 

bahwa tingkat pendidikan seseorang menjadi faktor pendorong perilaku pencarian 

informasi, semakin tinggi tingkat pendidikan Cak dan Ning maka semakin banyak 

kebutuhan informasi yang dibutuhkan Cak dan Ning hal ini dapat dilihat Dari 

tabel tingkat pendidikan tersebut didapati sebanyak 52 responden dari 90 

merupakan lulusan SMA lalu selanjutnya 23 responden merupakan lulusan S-1 

dan sisanya 15 responden lulusan D-3. Dari data tersebut terlihat semua Cak dan 

Ning minimal merupakan lulusan SMA, pada tingkatan SMA seperti yang 

dijelaskan oleh pendapat para ahli sebelumnya pada tingkat SMA seseorang sudah 

mulai memiliki banyak kebutuhan informasi untuk menghadapi beragam situasi 

nantinya 

 

Faktor Situasional Mendorong Cak dan Ning Dalam Memenuhi Kebutuhan 

Informasi 

 Yang dimaksud situasional faktor disini adalah, kebutuhan informasi yang 

dipengaruhi oleh waktu yang diberikan Cak dan Ning untuk menyelesaikan tugas 

serta kerumitan dari tugas itu sendiri, maka semakin banyak waktu yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas itu sendiri. Sadirman A.M.(1996:83) 

Seseorang yang belajar dengan semangat tinggi, maka akan menunjukkan hasil 

yang baik, dilanjutkan oleh Sadirman A.M.(1996:85) yang menyatakan bahwa 

intensitas belajar siswa akan sangat menentukan tingkat pencapaian tujuan 

belajarnya yakni meningkatkan prestasinya. Perkataan intensitas sangat erat 
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kaitannya dengan motivasi, antara keduanya tidak dapat dipisahkan, sebab untuk 

terjadinya intensitas belajar atau semangat belajar harus didahului dengan adanya 

motivasi dari siswa itu sendiri. Sebagaimana yang dijelaskan Sadirman 

A.M.(1996:84), menyatakan bahwa belajar diperlukan adanya ntensitas atau 

semangat yang tinggi terutama didasarkan adanya motivasi. Makin tepat motivasi 

yang diberikan, akan makin berhasil pula pelajaran itu. Sadirman (1996) 

melanjutkan Salah satu indikator dari intensitas belajar atau intensitas mencari 

informasi yaitu durasi kegiatan dan frekuensi kegiatan, durasi kegiatan yaitu 

berapa lamanya kemampuan penggunaan untuk melakukan kegiatan. Dari 

indikator ini dapat dipahami bahwa motivasi akan terlihat dari kemampuan 

seseorang menggunakan waktunya untuk melakukan kegiatan. Yaitu dengan 

lamanya ketersediaan waktu untuk belajar atau mencari informasi setiap harinya. 

Kemudian frekuensi kegiatan menurut ( Porwadarminta, 1984:283) frekuensi 

yang dimaksud adalah seringnya kegiatan itu dilaksanakan dalam periode waktu 

tetentu. Misalnya dengan seringnya siswa melakukan belajar atau mencari 

informasi didalam maupun diluar sekolah. Dari penjelasan faktor situasional atau 

intensitas waktu dari beberapa ahli diatas sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh penulis yaitu adanya intensitas waktu Cak dan Ning dalam mengakses atau 

mencari informasi serta tenggat waktu ata deadline yang diberikan oleh 

paguyuban unuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepada Cak dan Ning 

mendorong mereka untuk segera memenuhi kebutuhan infomrasi mereka. Hal ini 

dapat dilihat dari temuan data yang dikumpulkan oleh penulis berikut ini, Menurut 

tabel (III.2.24) intensitas Cak dan Ning dalam melakukan pencarian informasi 

yaitu yang paling banyak ketika ada tugas dengan prosentase sebesar 59,0% atau 

sebanyak 53 responden dan selanjutnya dengan prosentase 26,6% atau sebanyak 

24 responden Cak dan Ning mengaku melakukan pencarian informasi 1 kali 

dalam seminggu dan yang terakhir denga 13 responden mengaku melakukan 

pencarian informasi dalam tugasnya menjadi Duta Wisata yaitu setiap hari. 

 

Gambaran Perilaku Penemuan Informasi Cak dan Ning Duta Wisata 

Surabaya 

 Menurut model yang diusung oleh Bystrom dan Jarvelin (1999) perilaku 

penemuan informasi dimulai dari tugas yang didapat oleh individu, pada temuan 

data yang didapat oleh penulis menunjukan bahwa tugas guiding merupakan tgas 

yang paling sering diterima, dapat dilihat pada tabel nomor (III.4.30) sebanyak 41 

responden atau sebesar 45,6% memilih guiding, selnjutnya 31 responden (34,4%) 

memilih side job dan 18 responden (20,0%) memilih protokoler. Untuk 

menyeleaikan tugas guiding Cak dan Ning memerlukan informasi yang akurat, 

relevan dan up to date, dan informasi tersebut dapat ditemui melalui berbagai 

macam sumber informasi yang ada disekitar Cak dan Ning, bisa didalam maupun 
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diluar ruang lingkup mereka. Informasi yang dipilih secara selektif sebagai 

realisasi dari mengidentifikasi alternatif informasi yang dibutuhkannya. informasi 

yang akurat disini diartikan bahwa informasi tersebut haruslah tepat dan benar 

yang dipilih secara cermat yang kemudian dipakai dalam menyelesaikan tugas 

yang diberikan dari Paguyuban. Seperti hasil studi yang dilakukan oleh Zuntriana, 

(2008 pada kalangan staff pengajar), mengatakan bahwa akurasi informasi yaitu 

memastikan buku atau sumber informasi lainnya yang dipilih benar-benar ditulis 

dengan sejumlah data-data yang akurat dan teori-teori yang reliable. Dari hasil 

pemaparan tersebut sesuai dengan data yang ditemukan oleh peneliti bahwa 

sebagian besar Cak dan Ning memilih informais yang akurat yang dibutuhkan 

oleh mereka dalam melakukan pencarian informasi untuk menyelesaikan tugas 

yang mereka dapat, hal tersebut dapat dilihat pada temuan data BAB III nomor 

(III.4.33) sebanyak 34 responden dari total 74 responden yang setuju melakukan 

identifikasi informasi, menjawab informasi akurat yang paling mereka butuhkan 

dalam melakukan pencarian informasi, kemudian sebanyak 33 responden ata 

sebesar 44,6% menjawab informasi yang relevan, dan yang terakhir sebanyak 7 

atau sebesar 9.4% memilih informasi terbaru. sementara  Informasi yang akurat 

menurut Cak dan Ning seperti yang disajikan pada tabel (III.4.35) adalah 

informasi yang berasal dari sumber terpercaya, dipilih sebanyak 24 responden 

atau sebesar 70,6% dan sisanya 10 responden memilih menjawab informasi sesuai 

dengan fakta yang ada (29,4%). Diketahui pada tabel nomor (III.4.57) sumber 

informasi yang digunakan Cak dan Ning untuk mendapatkan informasi yang 

akurat yaitu internet, dipilih sebanyak 39 responden atau sebesar (43,4%) dan 

yang kedua perpustakaan dipilih sebanyak 24 responden atau sebesar (26,6%) 

Setelah dilakukan probing kepada Cak dan Ning mereka mengaku informasi yang 

akurat bisa berasal dari buku dan para ahli atau bagian pengurus Kebudayaan dan 

Pariwisata kota Surabaya. 

 Tahapan dalam aksi pemilihan informasi selanjutnya adalah membuat 

prioritas kebutuhan dari yang terpenting. Prioritas kebutuhan itu diartikan bahwa 

kebutuhan itu harus didahulukan yang disebut dengan skala prioritas. Skala 

prioritas disini adalah urutan kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat 

kepentingan pemakainya, yang nantinya dapat digunakan dalam penyelesaian 

tugasnya. Dengan penyusunan skala prioritas kebutuhan, dimaksudkan agar dapat 

diketahui kebutuhan mana yang harus didahulukan dan kebutuhan mana yang 

dapat ditunda terlebih dahulu (Thompson dkk, 2007). Penjelasan dari Thompson 

tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadp Cak dan 

Ning Duta Wisata Kota Surabaya, bahwa Cak dan Ning dalam melakukan 

pencarian informasinya untuk memenuhi atau menyelesaikan tugas yang 

dilakukannya merangking informasi apa dulu yang menurutnya penting dan tidak 

dapat ditunda lalu baru mencari informasi-infomrasi lain yang dapat ditunda, 
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penjelasan tersebut juga didukung oleh teori hirarki Maslow(2003) yaitu 

infomrasi-informasi yang dibutuhkan oleh seorang individu digunakan untuk 

pengembangan diri, maka kebutuhan Cak dan Ning ini masuk pada kebutuhan 

untuk mengembangkan diri, kebutuhan ini menurut Marslow menempati 

peringkat teratas dalam hirarki kebutuhan manusia. penjelasan konsep dan teori 

dari para ahli tersebut sesuai dengan temuan data yang dikumpulkan penulis, 

bahwa jenis-jenis informasi yang paling banyak dibutuhkan oleh sebagian besar 

Cak dan Ning yaitu informasi terkait kebudayaan dan sejarah kota Surabaya, 

informasi tersebut dibutuhkan untuk menambah pengetahuan agar kebutuhan 

informasi mereka dapat terpenuhi sehingga tugas yang mereka terima dapat 

terselesaikan. Jenis-jenis informasi yang dibutuhkan Cak dan Ning bisa dilihat 

pada tabel (III.4.38) sebanyak 30 responden atau dengan prosentase 33,3% 

memilih informasi mengenai kebudayaan dan sejarah kota surabaya sebagai jenis 

informasi yang paling dibutuhkan kemudian sebanyak 23 responden atau sebesar 

25,6% menjawab informasi mengenai hal baru apa yang menjadi perbicangan 

masyarakat sekitar, lalu selanjutnya sebanyak 24 responden atau sebesar 26,7% 

menjawab informasi mengenai perkembangan pariwisata surabaya, dan yang 

terakhir informasi mengnai program kerja dan realisasi program kerja pemkot 

surabaya merupakan inti tugas dari Cak dan Ning dipilih sebanyak 13 responden 

atau dengan prosentase 14,4%. Temuan data lain yang menunjukkan bahwa 

informasi terkait tugas adalah informasi yang menadi prioritas dari Cak dan Ning 

yaitu terlihat pada tabel nomor (III.4.37) sebanyak 34 responden atau sebesar 

54,0% Cak dan Ning memilih informasi sebagai Prioritas kebutuhannya yaitu 

informasi terkait tugas yang didapatkan lalu yang kedua sebanyak 22 responden 

atau sebesar 34,9% memilih informasi terkait seminar pariwisata dan kebudayaan 

dan yang terakhir sebanyak 7 responden atau sebesar 11,1% memilih informasi 

mengenai public speaking atau hal sejenis. Dapat dilihat pada tabel tersebut 

bahwa prioritas informasi sebagian besar Cak dan Ning disini adalah informasi 

terkait tugas yang diterima atau didapatkan contohnya mempromosikan pariwisata 

dan budaya kota Surabaya karena Cak dan Ning berada dibawah naungan dinas 

kebudayaan dan pariwisata kota Surabaya. Mempromosikan kota Surabaya lewat 

Cak dan Ning adalah tujuan utama pemerintah kota Surabaya membentuk Cak 

dan Ning sembari membenahi kondisi dalam kota yang masih belum tertata 

dengan rapi, seperti yang dikatakan oleh Parkerson dan Saunders (2004, p.243) 

bahwa beberapa kota melakukan promosi agar dapat meningkatkan daya tarik 

mereka dalam hal pariwisata maupun bisinis. Oleh karena itu sebagai Cak dan 

Ning informasi mengenai mempromosikan kota Surabaya merupakan yang paling 

utama. 

 Tahapan dalam aksi pemilihan tindakan selanjutnya yaitu menentukan 

tindakan yang akan dipilih dalam pelaksanaan tugas tersebut. Wilson (2000) 



12 
 

menerangkan bahwa perilaku penemuan informasi merupakan tindakan yang 

dilakukan seseorang atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan informasinya. 

Wilson juga menerangkan bahwa upaya menemukan informasi sebagai 

konsekuensi dari kebutuhan untuk memenuhi beberapa tujuan. dari penjelesan 

Wilson tersebut berarti sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis terhadap 

Cak dan Ning Duta Wisata Kota Surabaya, bahwa Dalam melakukan penemuan 

informasi dan melaksanakan tugasnya sebagai Cak dan Ning, mereka melakukan 

pemilihan tindakan untuk menyelesaikan tugas, seperti yang tampak pada tabel 

(III.4.40) temuan data, berdasarkan temuan data tersebut diketahui bahwa 

responden yitu Cak dan Ning sebanyak 46 responden atau sebesar 51,1% memilih 

tindakan merumuskan terlebih dahulu permasalahan yang dimiliki, yang kedua 

sebanyak 24 responden atau sebesar 26,7% memilih langsung mencai pada 

sumber informasi dan yang terakhir sebanyak 20 responden atau sebeesar 22,2% 

memilih menentukan terlebihdulu teknik dan prosedur penyelesaian tugas. 

 Dalam kaitannya dengan mempromosikan kota Surapaya ke tingkat 

nasional dan internasional , tentunya Cak dan Ning membutuhkan sumber-sumber 

dan saluran informasi yang digunakan dalam penyelesaian tugasnyatersebut sesuai 

dengan kebutuhan. Menurut Murtonen (dalam Bystrom dan Jarvelin, 1999), 

sumber informasi adalah pembawa informasi yang dipercaya dapat memberikan 

kepuasan dalam memenuhi kebutuhan informasi. Dari penjelasan konsep dan teori 

yang dijabarkan oleh para ahli tersebut berarti sesuai dengan penelitian ang 

penulis lakukan, bahwa Cak dan Ning juga menggunakan berbagai macam 

sumber dan saluran informasi dalam melakukan pencarian informasi untuk 

menyelesaikan tugas yang mereka teriman. Sumber informasi yang digunakan 

Cak dan Ning menurut yang dijabarkan Bystrom dan Jarvelin (1999) pada 

jurnalnya yaitu sumber informasi orang lain dan sumber informasi yang bukan 

orang. Berdasarkan tabel dari temuan data nomor (III.4.44, III.4.46, III.4.48) 

sumber informasi yang Cak dan Ning sebagian besar yaitu buku dan jurnal dalam 

atau luar negeri sebanyak masing-masing 32 responden atau 35,6%, mereka 

beralasan menggunakan sumber informasi tersebut karena sumber informasinya 

akurat, sumber informasi lainnya yang digunakan sebagian besar Cak dan Ning 

yaitu internet dengan prosentase 44,4% atau 40 responden mereka yang menjawab 

internet beralasan mengguakan sumber informasi tersebut karena informasinya 

mudah diakses, selanjutnya sumber informasi dengan bertanya pada orang lain 

yang digunakan oleh sebagian besar Cak dan Ning yaitu hasil wawancara dengan 

ahli dari 90 responden menjawab hal tersebut sebanyak 33 responden atau dengan 

prosentase 36,7% sementara diskusi dengan rekan Cak dan Ning dipilih oleh Cak 

dan Ning sebanyak 24 responden atau 26,7% mereka beralasan sumber inforamasi 

tersebut akurat, oleh karena itu mereka memilih sumber informasi tersebut untuk 

menyelesaikan tugas mereka. Berdasarkan temuan data pada tabel (III.4.53) 
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sebagian besar Cak dan Ning mengakses informasi diluar paguyuban dengan 

prosentase 52,2% atau sebanyak 47 responden. Dari probing yang penulis lakukan 

diketahui bahwa alasan mereka  mengakses informasi diluar paguyuban yaitu 

karena waktu yang mereka miliki diluar paguyuban lebih banyak, dan dijelaskan 

pula pada tabel (III.2.3) mereka para Cak dan Ning tidak berkunjung ke 

paguyuban setiap hari. Dan sumber informasi di dalam paguyuban juga terbilang 

minim oleh karena itu mereka lebih sering mengakses informasi diluar 

paguyuban. 

 Menrut Sudijono (1996) pengertian evaluasi adalah interpretasi atau 

penafsiran yang bersumber pada data kuantitatif, sedang data kualitatif merupakan 

hasil dari pengukuran, sementara menurut Nurkancana (1983) evaluasi adalah 

kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari 

suatu hal. Kumano (2001) menjelaskan evaluasi adalah penilaian terhadap data 

yang dikumpulkan melalui kegiatan asesmen. Calongesi (1999) menjelaskan 

evaluasi adalah suatu keputusan tentang nilai berdasarkan hasil 

pengukuran.sementara lebih luas lagi pengertian evaluasi dijelaskan oleh Worthen 

dan Sanders (1979:1) bahwa evaluasi adalah mencari sesuatu yang berharga 

(worth). Sesuatu yang berharga tersebut dapat berupa infomrasi tentag suatu 

program, produksi serta alternatif prosedur tertentu. Karenanya evaluasi bukan 

merupakan hal baru dalam kehidupan manusia sebab hal tersebut senantiasa 

mengiringi kehidupan seseorang. Dari penjelasan para ahli tersebut sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa Cak dan Ning seytelah melalui 

proses panjang penemuan informasi melakukan evaluasi hasil informasi yang 

didapatkan untuk menyelesaikan tugas Namun adakalanya informasi yang 

dibutuhkan itu, belum ia dapatkan dehingga tugas yang dilakukannya belum bisa 

diselesaikan. Seperti pada tabel temuan data nomor ( III.4.74) dari total 90 

responden Cakdan Ning, sebanyak 71 responden atau sebesar 78,9% memilih 

jawaban iya, itu artinya dari tugas yang mereka kerjakan 71 responden tersebut 

berhasil menyelesaikan tugas yang dikerjakan. Sedangkan 19 dari total 90 

responden belum berhasil ketika melakukan pencarian informasi guna 

menyelesaikan tugasnya. Sehingga dari 19 responden tersebut mengulangi 

kembali roses penemuan informasi dar awal, seperti yang tergambarkan pada tabel 

no (III.4.77 dan III.4.78) sebanyak 8 responden dari 19 responden yang tidak bisa 

menyelesaikan tugas atau selalu mengalami kesulitan dalam penyelesaian tugas 

melakukan konsultas atau diskusi dengan rekan Cak dan Ning lainnya, dan 

sisanya 7 dan 4 responden masin-masing memilih menggunakan informasi yang 

ditemukan seadanya dan mengolah informasi kembali. Sedangakn pada tabel 

delanjutnya 19 responden tersebut sepakat saat mereka gagal dalam 

menyelesaikan tugas  mereka mengulangi proses penemuan informai dari awal 

dengan tahapan atau sumber serta saluran informasi yang berbeda. 
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Kesimpulan 

 Pada penelitian yang dilakukan penulis terhadap Cak dan Ning Duta 

Wisata Kota Surabaya, mengenai perilaku penemuan informasi yang dilakukan 

oleh Cak dan Ning. Organisasi mendorong personal faktor dari Cak dan Ning 

melalui tugas yang mereka berikan. Sebanyak 39 responden atau dengan 

prosentase 46,6% menjawab yang menjadi faktor terbesar mereka dalam 

melakukan pencarian informasi yaitu karena tuntutan tugas. Tugas yang paling 

sering diterima oleh Cak dan Ning yaitu guiding dipilih sebanyak 41 responden 

atau sebesar 45,6%. Intensitas waktu Cak dan Ning dalam melakukan pencarian 

informasi yaitu ketika ada tugas dipilih oleh sebanyak 53 responden atau 59,0%. 

Kemudian Cak dan Ning baru dapat memenuhi kebutuhan informasinya selama 

kurang lebih 3 hari dipilih sebanyak 41 responden atau dengan prosentase 45,6%. 

Dari tugas tersebut kemudian diidentifikasi terkait informasi seperti apa yang 

dibuthkan, sebanyak 34 responden atau sebesar 45,9% memilih informasi akurat 

sebagai informasi yang dibuthkan dan informasi akurat tesebut biasanya dicari 

oleh Cak dan Ning paling banyak melalui internet dipilih sebanyak 39 responden 

atau sebesar 43,4%. Kemudian untuk informasi yang menjadi prioritas Cak dan 

Ning yang harus didahulukan dan tidak dapat ditunda yaitu informasi mengenai 

tugas atau informasi mengenai kebudayaan dan pariwisata kota Surabaya seperti 

sejarah tempat tersebut, jam oprasional, biaya yang harus dikeluarkan dan lain 

sebagainya. yaitu sebanyak 46 responden atau sebesar 51,1%. Pada penelitian 

yang dilakukan penulis terhadap Cak dan Ning Duta Wisata Kota Surabaya, 

dalam melakukan pencarian informasi Cak dan Ning menggunakan berbagai 

sumber dan saluran informasi. Sebagian besar Cak dan Ning dalam melakukan 

pencarian informasi melakukannya diluar paguyuban sebanyak 47 responden dari 

90 responden atau sebesar 52,2% memilih jawaban tersebut. Dan jenis sumber 

informasi yang digunakan kebanyakan Cak dan Ning yaitu jenis informasi non 

cetak dipilih sebanyak 58 responden atau sebesar 64,4%. Setelah melalui proses 

panjang pencarian informasi Cak dan Ning melakukan evaluasi terhadap 

informasi yang ditemukannya, apakah informasi tersebut sesuai dengan 

kebutuhannya dan dapat menjawab serta menyelesaikan tugas yang mereka terima 

atau justru sebaliknya. Dari data yang ditemukan sebanyak 71 responden dari total 

90 responden atau dengan prosentase 78,9% menjawab pencarian informasi yang 

mereka lakukan sudah berhasil dan sesuai dengan kebutuhan informasi mereka, 

maka tugas mereka dapat dilanjutkan dan terselesaikan. Sementara 19 lainnya 

(21,1%) mengaku belum berhasil menemukan informasi yang mereka butukan, 

dari 19 responden tersebut mereka mengulang pencarian informasi dari awal 

kembali dengan sumber informasi yang berbeda, atau melakukan diskusi dengan 
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rekan Cak dan Ning lainnya yang sudah berhasil mendapatkan informasi yang 

mereka butuhkan 
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