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ABSTRACT 

Research about preference of information seeking with information source: descriptive study 

about information source choice at jobseekers circle at Surabaya city, have the aim to explain the 

information seeking at jobseekers circle to get information needed. The study used descriptive 

quantitative research method and took the sample used purposive sampling. The data collection 

was conducted by using questionnaire, secondary data, and literature study. This study analyze 

the preference using of printed information source and electronic information and information 

seeking behavior using Lokman I. Meho dan Helen R. Tibbo models with ten step, like strating, 

chaining, browsing, monitoring, accessing, differentiating, extracting, verifying, networking, and 

information managing. The result of the study is that 57,9% of jobseekers tend to use electronic 

information source with information seeking step which is conducted by the writer goes along with 

Lokman I. Meho dan Helen R. Tibbo model. 

 

Keyword: preference using, information source, information seeking, printed information, 

electronic information, jobseekers. 

 

I PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

 

Penelitian ini merujuk pada situasi yang 

terjadi yaitu kebutuhan informasi yang 

semakin kompleks, dan informasi yang 

beredar di masyarakat semakin banyak dan 

acak menyebabkan seseorang kesulitan 

mencari informasi serta membedakan antara 

informasi yang benar dan akurat dengan 

informasi palsu yang dibuat untuk kebutuhan 

sensasi belaka (hoax) atau untuk keuntungan 

pihak tertentu. Keberadaan informasi ini 

membantu kita dalam mencapai tujuan 

tertentu dan sangat membantu dalam proses 

pengambilan keputusan. Pengambilan 

keputusan ini diawali dengan bagaimana 

langkah seseorang ketika melakukan proses 

penemuan informasi yang dibutuhkan, salah 

satunya ialah kegiatan jobsekers ketika akan 

mengakses dan mencari informasi mengenai 

seputar lapangan pekerjaan yang diharapkan 

melalui beberapa sumber informasi, baik 

dalam media cetak maupun non cetak 

(elektronik). Menurut data Badan Pusat 

Statistik Provinsi Jawa Timur tahun 2018, 

jumlah penduduk kota Surabaya, khususnya 

usia 15 tahun ke atas saat ini yang tercatat 

secara fluktuatif mencapai 1,4 juta jiwa dan 

itu belum termasuk penduduk tambahan yang 

belum atau tidak tercatat. Sedangkan 

menurut catatan Badan Pusat Statistik Jawa 

Timur tahun 2018, diperoleh data sebagai 

berikut: Pencari kerja di Surabaya masih 

didominasi oleh lulusan SD kebawah yaitu 

sejumlah 9,6 juta jiwa, lulusan SMP sederajat 

sebanyak 3,9 juta jiwa, lulusan SMA/SMK 

sederajat sebanyak 3,2 juta jiwa, lulusan D3 

sebanyak 347 ribu jiwa, lulusan S1 sebanyak 

1,8 juta jiwa. 

Berdasarkan informasi tersebut dapat kita 

analisis bahwa jumlah penduduk tersebut 

mempengaruhi jaminan lapangan pekerjaan 

di kota Surabaya karena calon pekerja tidak 

hanya berasal dari  dalam kota Surabaya saja, 

tetapi juga dari luar kota atau bahkan luar 

negeri. Hal ini tentu dapat dikaitkan dengan 

proses pemanfaatan sumber informasi yang 



akan mereka gunakan ketika mencari 

lapangan pekerjaan suatu saat nanti agar 

mereka tetap survive dalam mengikuti 

persaingan ketat saat mencari lapangan 

pekerjaan yang mereka harapkan. Karena 

secara tidak langsung pemanfaatan sumber 

informasi yang kurang tepat tentu juga dapat 

memberikan dampak negatif bagi mereka, 

yaitu perolehan informasi yang tidak tepat 

pula. Dampak lain yang ditimbulkan dari 

kesalahan pemanfaatan sumber informasi 

yang tidak tepat ialah bertemunya mereka 

dengan informasi yang bersifat menipu yang 

dapat menimbulkan nilai kerugian. Tentu 

saja hal ini dapat menyebabkan jobseekers 

mengalami kesulitan untuk menentukan 

pemilihan informasi yang akan menjadi 

acuan mereka dalam menemukan lapangan 

pekerjaan yang relevan.  

Kembali lagi, dampak yang ditimbulkan 

ketika jobseekers kesulitan memperoleh 

informasi seputar lapangan pekerjaan ini 

akan menimbulkan beberapa masalah baru 

lagi, salah satunya yaitu menjadi 

pengangguran. Seperti yang diketahui 

pengangguran selalu menjadi problematika 

bagi perkembangan kota Surabaya. Tercatat 

dalam data Badan Pusat Statistik Jawa timur 

2018, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 

masih tinggi. Hal ini diduga sebagian 

masyarakat lebih terfokus mencari lapangan 

pekerjaan dari pada menjadi pencipta kerja, 

serta adanya tuntutan dari beberapa instansi 

pendidikan yang menginginkan siswanya 

cepat lulus tanpa diberikan keterampilan 

yang cukup dalam menghadapi dunia kerja, 

juga kurangnya jumlah lapangan pekerjaan 

yang mampu menyerap banyak tenaga kerja 

(Hidayat, 2014). Supaya tetap survive ketika 

menghadapi persaingan ketat dalam dunia 

kerja di era revolusi informasi saat ini 

diperlukan keterampilan dan kemampuan 

lebih dalam mengakses, menemukan dan 

mengolah informasi yang memadai agar 

memudahkan jobseekers menemukan 

informasi seputar lapangan pekerjaan yang 

diharapkan. (Daniel Bell dalam Sugihartati, 

2011). Semakin banyak informasi yang 

dimiliki semakin besar pula peluang yang 

bisa dimanfaatkan dengan baik, sehingga 

kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan 

yang diinginkan bisa terealisasi. Mencari 

informasi lowongan pekerjaan secara 

mandiri menjadi pilihan alternatif yang baik 

agar seseorang memiliki kesempatan untuk 

mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan 

sesuai dengan yang diinginkan (Devine dkk., 

dalam Hilary J. Holbrow, 2015: 136). Oleh 

karena itu pengetahuan khusus sangat 

diperlukan untuk lebih memahami perbedaan 

informasi yang sesuai maupun yang tidak 

sesuai dalam mengakses sumber informasi 

melalui jasa pencarian kerja (job search) 

yang memberikan banyak informasi (e.g., 

Burt dkk., dalam Hillary J. Holbrow, 2015: 

136).  

Menurut Granovetter, 1995 (dalam 

Hilary J. Holbrow, 2015: 135-136) yang 

berjudul How Conformity to Labor Market 

Norms Increases Access to Job Search 

Assistance: a case study form Japan 

mengatakan bahwa mencari informasi 

mengenai lapangan pekerjaan dengan cara 

bertanya pada teman atau kenalan secara 

langsung dan mencari bantuan melalui jasa 

pencarian kerja (job search) mengenai 

lapangan pekerjaan maupun melalui akses 

pekerjaan secara mandiri lebih 

menguntungkan daripada mengandalkan jasa 

informasi dan penyaji informasi lapangan 

pekerjaan formal.  

Merujuk hasil penelitian di atas, 

kebenaran informasi ini memiliki 

kemungkinan menjadi pertanyaan juga bagi 

jobseekers, sehingga mereka memanfaatkan 

alternatif lain selain dari pilihan yang 

tersedia, misalnya dengan mengunjungi dinas 

ketenagakerjaan secara langsung atau 

memilih mencari informasi pada sumber 

informasi lain yang dianggap dapat dipercaya 

sebagai alternatif pilihan terakhir. Perubahan 

sosial dan budaya yang terjadi dalam 



masyarakat saat ini tentu ikut serta 

mempengaruhi bagaimana seseorang 

mencari informasi yang dibutuhkan, proses 

pencarian dan penemuan informasi yang 

dilakukan masyarakat memunculkan pola – 

pola baru yang berpengaruh dalam efisiensi 

dan ketepatan informasi yang diperoleh. 

Dapat dikatakan bahwa urgensi lain dari 

penelitian ini adalah bisa dijadikan indikator 

untuk mengetahui sumber informasi apakah 

yang lebih banyak dipilih dan dimanfaatkan 

oleh jobseekers sebagai sarana penemuan 

informasi yang dibutuhkan. Semakin banyak 

sumber informasi yang dipilih dan 

dimanfaatkan maka akan semakin banyak 

pula informasi valid yang diperoleh, semakin 

berkualitas pula informasi yang didapatkan. 

Setiap orang perlu memanfaatkannya sebagai 

bahan referensi, tak terkecuali bagi 

jobseekers yang dapat membantu 

menemukan pekerjaan yang diinginkan.  

Dengan melihat preferensi sumber 

informasi media cetak dan non cetak 

(elektronik) di kalangan jobseekers 

harapannya supaya bisa memberikan 

pemahaman tentang pola pemanfaatan 

informasi dalam yang semakin intensif, serta 

membuka kesadaran bagi pemerintahan 

melalui dinas ketenagakerjaan untuk lebih 

memfasilitasi kebutuhan akan sumber 

informasi yang sesuai dengan apa yang 

dibutuhkan jobseekers di kota Surabaya. 

Ketika jobseekers lebih cenderung memilih 

sumber informasi media elektronik. 

Berdasarkan uraian di atas yang 

menggambarkan preferensi pemilihan 

sumber informasi dikalangan jobseekers 

dengan aktivitas penemuan informasinya, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui gambaran tentang 

preferensi penemuan sumber 

informasi di kalangan jobseekers 

untuk mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan. 

2. Mengetahui perilaku penemuan 

informasi dikalangan jobseekers 

dalam memilih sumber informasi 

yang dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhannya. 

I.2 Preferensi Sumber Informasi Cetak 

dan Non Cetak (Elektronik) 

 

Preferensi dapat diinformasikan secara 

historis, berbasis empiris, multidisiplin dan 

menentukan konteks historis dalam 

preferensi mana yang menjadi acuan penting. 

Sehingga dapat memberikan pilihan yang 

sebelumnya tidak tersedia (Hakim, 2000). 

Sedangkan menurut Zajonc, 1982 (dalam 

Triatma, 2010) preferensi merupakan 

kecenderungan untuk memilih sesuatu yang 

lebih disukai secara emosional. Demikian 

pula dalam penggunaan sumber informasi 

media cetak dan elektronik, akan muncul 

banyak pilihan sumber informasi baru yang 

akan menjadi alternatif sebagai pilihan 

jobseekers yang sesuai secara emosional 

dalam mencari informasi yang dibutuhkan.  

Penelitian ini terkait dengan penelitian milik 

Ziming Liu (2004) yang membahas 

mengenai preferensi sumber informasi media 

cetak dan elektronik yang berjudul Print vs 

Electronic Resources: A Study of User 

Perceptions, Preferences, and Use, yang 

mana dalam penelitian tersebut 

menggambarkan preferensi pemanfaatan 

sumber informasi media cetak dan elektronik 

di kalangan civitas akademika dan faktor 

yang mempengaruhinya. Dalam pemanfaatan 

sumber informasi media elektronik, yang 

menjadi faktor utamanya ialah karakter akses 

dan proses pencarian yang mudah. Sebanyak 

51,9% menyatakan bahwa hal pertama yang 

dimanfaatkan ketika mencari informasi ialah 

sumber informasi dalam bentuk online 

(misalnya: e-journal) dan sebanyak 28,6% 

memanfaatkan internet berbasis website atau 

WWW. Hampir dari seluruh responden, yaitu 

sebanyak 84,2% responden lebih sering 

memanfaatkan sumber informasi elektronik, 

khususnya pada kegiatan pencarian dan 

penemuan informasi. Sedangkan proses 



penggalian informasi secara eksploratif 

hanya sebanyak 33,8% yang memilih 

membaca secara online. Sedangkan dalam 

menggunakan sumber informasi media cetak 

sebanyak 15,8% responden memanfaatkan 

sumber informasi media cetak pada koleksi 

perpustakaan seperti buku cetak. Hal ini 

dikarenakan konten yang disajikan lebih 

rinci, lebih user friendly dan membaca bahan 

cetak lebih nyaman daripada membaca secara 

online atau melalui sumber elektronik, 

sehingga mudah melakukan perbandingan 

dengan sumber informasi lain yang telah 

terkumpul (Dilevko dkk., dalam Liu, 2005: 

588).  

Berdasarkan penelitian Ziming Liu tersebut 

dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber 

informasi media elektronik  merupakan 

sumber informasi yang paling banyak 

dimanfaatkan daripada sumber informasi 

media cetak, namun bukan berarti sumber 

informasi media cetak ditinggalkan secara 

total. Beberapa kondisi tertentu menjadi 

faktor kelebihan yang menyebabkan lebih 

banyaknya penggunaan sumber informasi 

media cetak dan elektronik. Begitu pula 

faktor kekurangan yang juga terdapat pada 

keduanya. Sehingga keduanya saling 

berkesinambungan. Hal ini dapat dilihat dari 

banyaknya 75,9% responden yang 

menyatakan untuk terus mencari informasi 

lebih dalam dari koleksi cetak perpustakaan, 

dikarenakan sumber informasi media 

elektronik tidak dapat dipastikan 

kelengkapan persediaan informasinya. 

Sedangkan sebesar 25% reponden 

menunjukkan tidak membutuhkan informasi 

tambahan dari media cetak setelah 

memanfaatkan sumber informasi elektronik, 

begitu pula sebaliknya 15% responden tidak 

perlu menggunakan sumber informasi 

elektronik untuk mencari informasi 

tambahan karena keterbatasan waktu 

mengingat banyaknya informasi yang 

disajikan. 

 

 

I.3 Proses Penemuan Informasi 

 

Perilaku penemuan informasi merupakan 

kegiatan yang dipandang eksis dan dibedakan 

dalam penemuan informasi. Menurut TD. 

Wilson (1999) perilaku penemuan informasi 

didefinisikan sebagai upaya untuk 

menemukan informasi sebagai akibat dari 

adanya kebutuhan untuk memenuhi 

kebutuhan tertentu, upaya penemuan ini 

tergantung dari kegiatan interaksi dan 

komunikasi yang dilakukan oleh seseorang, 

baik berupa interaksi dengan orang lain 

ataupun melalui sistem, baik berupa sistem 

hastawi (misalnya, surat kabar, majalah, 

perpustakaan,dll.) maupun berbasis 

komputer (misalnya, internet). Kemudian 

pada tahun 1987, David Ellis (dalam Wilson, 

1999: 255) mengembangkan teori tersebut 

yang mengaitkan dengan sistem information 

retrieval mengikuti setting waktu pada saat 

itu. David Ellis, 1987 (dalam Wilson, 1999: 

255) melakukan penelitian terhadap kalangan 

ilmuwan sosial, sehingga menghasilkan pola 

perilaku penemuan informasi yang meliputi 

beberapa tahap yang digambarkan sebagai 

berikut: 

 

Gambar 1.1 Pola Perilaku Penemuan 

Informasi menurut David Ellis (1987) 

 
Sumber: e-journal T.D. Wilson (1999: 255) 

 

Pola atau tahap perilaku penemuan 

informasi yang dilalui kalangan ilmuwan 

sosial dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Starting 

Cara awal yang dilakukan responden 

untuk menemukan informasi, pada 

tahap ini responden digambarkan 

berada dalam kondisi titik awal, bisa 



jadi sudah mengetahui informasi apa 

yang akan dicari, belum mengetahui 

apa yang akan dicari dan atau 

responden yang berpengalaman dan 

yang belum berpengalaman dalam 

proses pencarian informasi. Misalnya 

mengidentifikasi referensi yang akan 

digunakan sebagai titik awal untuk 

mengumpulkan bahan referensi yang 

lain. 

2. Chaining 

Menelusuri informasi yang kemudian 

dilakukan proses lanjutan untuk 

menemukan sumber utama. Menurut 

David Ellis (1987), Chaining terbagi 

menjadi 2, yaitu backward chaining 

dan forward chaining. Backward 

chaining ialah penelusuran sumber 

informasi yang dikutip dari informasi 

yang ditemukan. Sedangkan forward 

chaining ialah mengidentifikasi 

sumber informasi lain yang berkaitan 

dengan sumber informasi yang asli. 

Kemudian tahap selanjutnya ialah 

Closure yang merupakan keputusan 

pengguna, apakah mau 

menindaklanjuti sumber informasi 

tersebut atau mengabaikannya. 

3. Browsing 

Penelusuran informasi lebih lanjut 

pada sumber yang tepat, dengan cara 

mengenali sumber dan bahan apa 

yang tersedia dalam lingkup 

informasi tersebut dan mengetahui 

perbedaan antar sumber informasi 

yang tersedia dengan sumber 

informasi yang lainnya.  

4. Differentiating 

Memanfaatkan perbedaan yang telah 

ditemui dalam informasi sebagai cara 

untuk memilah informasi yang 

diperoleh, serta menganalisis 

perbedaan pada sumber informasi 

lainnya. 

 

 

5. Monitoring 

Memantau perkembangan informasi 

terbaru mengenai subjek yang dicari 

(keeping up to date), misalnya pada 

surat kabar baik cetak maupun online, 

majalah, dll. Pengguna sering 

memantau perkembangan isi 

informasi dari sumber informasi yang 

diperoleh untuk mendapatkan 

informasi tambahan yang berkaitan 

dengan informasi yang dicari. 

6. Extracting 

Kegiatan yang dilakukan untuk 

mengidentifikasi informasi yang 

relevan secara selektif dari sumber 

informasi tersebut. Hal ini berkaitan 

dengan monitoring dalam proses 

penggalian informasi yang lebih 

dalam. Pengguna memilih topik yang 

berkaitan dengan bidang yang 

ditekuninya. 

7. Verifying 

Memeriksa kembali tingkat akurasi 

informasi yang diperoleh. 

8. Ending 

Mengakhiri pencarian dan 

penelusuran informasi dan 

melakukan kegiatan lain setelah 

menemukan informasi yang dicari. 

Pola tersebut menggambarkan tahapan 

atau proses penemuan informasi pada 

masanya, namun seiring berkembangnya 

teknologi informasi saat ini sumber informasi 

yang tersedia tidak hanya berupa cetak, tetapi 

juga non cetak atau elektronik yang berbasis 

internet. Sehingga hasil penelitian David 

Ellis ini diuji kembali oleh Lokman I. Meho 

dan Helen R. Tibbo dalam penelitiannya pada 

tahun 2003. Dari riset yang dilakukan, 

Lokman I. Meho dan Helen R. Tibbo (2003) 

menemukan sejumlah tahapan baru dalam 

proses kegiatan penemuan informasi, yaitu: 

1. Starting 

Pada tahap ini sama seperti halnya 

dalam model Ellis, peneliti 

melakukan proses awal yaitu 



penemuan informasi yang tergolong 

dalam kegiatan peninjauan untuk 

menemukan dan mengumpulkan data 

primer dan sekunder. Starting dapat 

dikatakan sebagai metode awal untuk 

melakukan pendekatan guna 

memahami informasi baru dalam 

rencana pengumpulan informasi oleh 

peneliti. Melakukan pencarian 

literatur, surat kabar, internet dan 

interaksi secara langsung bersama 

teman, rekan, kolega dan sumber lain 

yang dinilai sebagai langkah awal 

untuk starting, baik secara formal 

ataupun informal. Pencarian 

informasi bermanfaat untuk 

mengetahui perkembangan informasi 

terbitan terbaru dalam suatu sumber 

informasi dan untuk mengetahui asal 

muasal munculnya informasi tersebut. 

Seperti yang dinyatakan oleh 

responden, bahwa ketika dia mencari 

literatur, dia memilih untuk 

berkomunikasi dengan koleganya 

yang memiliki background disiplin 

ilmu yang terkait. 

2. Chainning 

Chainning dilakukan untuk 

mengidentifikasi dan 

menindaklanjuti referensi sumber 

informasi yang paling sering 

ditemukan ketika melakukan proses 

pencarian informasi maupun ketika 

melakukan interaksi. Sebagian besar 

responden dalam penelitian Lokman I. 

Meho dan Helen R. Tibbo (2003) 

menindaklanjuti referensi yang 

berasal dari konsultasi berdasarkan 

reputasi atau identitas sumber 

informasi, pembaharuan, frekuansi 

kutipan, tenaga, biaya dan waktu 

yang dibutuhkan untuk mencari 

informasi, juga berdasarkan naluri 

dan rekomendasi dari kolega. 

 

 

3. Browsing 

Browsing yang dilakukan sebagai 

proses pencarian sumber informasi 

primer dan sekunder merupakan 

aktifitas terpenting bagi responden, 

karena responden terlibat penuh di 

dalamnya ketika melakukan 

penelusuran informasi tersebut. 

Browsing dapat dikatakan sebagai 

proses pemindaian isu informasi yang 

terbaru dari sumber informasi yang 

relevan, juga sebagai proses browsing 

katalog online, website dan sumber 

informasi lain yang ditemukan. 

4. Monitoring 

Monitoring ialah kegiatan interaksi 

dalam suatu perkumpulan yang 

dilakukan untuk memelihara 

pengembangan informasi dengan 

sumber khusus. Baik menggunakan 

saluran formal maupun saluran 

informal guna menjaga kualitas 

informasi supaya tetap up to date, 

dapat melalui konferensi, artikel surat 

kabar, iklan, internet, juga interaksi 

dan pertukaran pribadi dengan teman 

melalui pesan ataupun bertemu 

langsung (face to face). 

5. Accessing 

Starting, chainning, browsing, 

monitoring, extracting, dan 

networking ialah dasar dari tahap – 

tahap proses pencarian informasi. 

Namun, agar proses pencarian 

informasi tetap berjalan dengan baik 

dan berlanjut, pengguna dituntut 

untuk bisa mengakses sumber 

informasi yang mereka ketahui. Hal 

ini dikarenakan keenam aktivitas 

tersebut tidak semuanya dapat 

diterapkan pada sumber informasi 

langsung. Sehingga, apabila 

pengguna tidak dapat mengakses 

sumber informasi yang dipilih, maka 

keenam proses tersebut tidak akan 

terjadi. Itu sebabnya, banyak peneliti 



yang mengangkat masalah ini 

menjadi objek penelitian mereka. 

6. Differentiating 

Seperti dalam hasil penelitian Ellis, 

differentiating dilakukan untuk 

mengevaluasi sumber informasi yang 

dinilai berdasarkan kepentingan 

relatif, kualitas dan sifat, yang 

berguna untuk menyaring jumlah dan 

sifat informasi yang diperoleh 

berdasarkan persepsi pribadi. 

7. Extracting 

Extracting meliputi aktivitas yang 

berkaitan dengan sumber informasi 

khusus dan dilakukan secara selektif 

ketika mengidentifikasikan informasi 

yang relevan dari sumber informasi 

tersebut. Data yang terkumpul dan 

telah dianalisa akan melalui proses 

yang juga diterapkan pada sumber 

informasi langsung (majalah, surat 

kabar) dan sumber informasi tidak 

langsung (katalog online dan abstrak). 

8. Verifying 

Verifying ialah aktivitas yang 

berkaitan dengan pemeriksaan 

keakuratan informasi yang diperoleh. 

Peneliti menekankan aktivitas ini 

karena sifat politis dan sensitif dari 

topik penelitian mereka. Banyak 

peneliti yang menuliskan tentang 

“keberpihakan”, “disinformasi”, dan 

kurangnya “reliabilitas” dan 

“keakuratan” dari sumber – sumber 

informasi yang mereka masukan 

dalam penelitian mereka, khususnya 

diantara informasi – informasi yang 

dihasilkan oleh suatu organisasi etnis 

dan pemerintahan yang diterbitkan 

dalam website. 

9. Networking 

Networking ialah aktivitas yang 

berkaitan dengan interaksi dan 

komunikasi yang memelihara 

hubungan yang erat dengan pihak lain 

seperti, teman, kolega, dan intelektual 

yang menekuni bidang yang sama, 

termasuk anggota dari suatu 

organisasi etnis, pedagang buku dan 

pejabat pemerintah. Banyak peserta 

peneliti yang ikut serta berpartisipasi 

dalam jaringan yang tidak hanya 

untuk mengembangkan dan 

mengumpulkan informasi, tetapi juga 

untuk saling berbagi informasi 

dengan sesama anggota jaringan. 

10. Information Managing 

Peserta peneliti dalam penelitian ini 

berulang kali membicarakan tentang 

kebutuhan dan pentingnya membuat 

filing, arsip, dan mengatur informasi 

yang mereka kumpulkan untuk 

mempermudah proses penelitian 

mereka.  

Hasil penelitian Lokman I. Meho dan 

Helen R. Tibbo (2003) ini selain melengkapi 

pola proses penemuan informasi hasil 

penelitian Ellis, juga memperkaya kajian 

mutakhir mengenai penemuan informasi. 

Sebagaimana yang telah diketahui, hasil 

penelitian Ellis dilakukan sebelum teknologi 

informasi dan komunikasi mengalami 

perkembangan yang semakin maju seperti 

sampai saat ini. Dari pola tersebut dapat 

digambarkan dalam diagram sebagai berikut: 

Gambar 1.2 Pola Perilaku Penemuan 

Informasi Menurut Lokman I. Meho dan 

Helen R. Tibbo (2003): 

 
Sumber: e-journal Meho, Lokman I. dan 

Helen R. Tibbo (2003: 584) 

 

 



II Metode Peneltian 

II.1 Penentuan Lokasi Penelitian 

Dalam menggambarkan preferensi 

penemuan sumber informasi cetak dan non 

cetak di kalangan jobseekers. Peneliti 

melibatkan penduduk yang tergolong dalam 

usia kerja (umur 15 – 60 tahun) yang 

termasuk dalam angkatan kerja 

(pengangguran terbuka) dan sedang mencari 

pekerjaan di kota Surabaya.  

Peneliti mengambil lokasi kota Surabaya 

karena kota Surabaya merupakan kota 

metropolitan dan kota industri. Kota 

Surabaya juga pernah meraih penghargaan 

Digital Society Award 2014 kategori 

Government dan penghargaan Future Gov 

Award Asia Pasific atas tata cara layanan 

publik dengan sistem berbasis teknologi yang 

cepat, mudah, murah dan transparan. Kota 

Surabaya juga memiliki program yang baik 

yaitu Surabaya menuju kota Literate pada 

tahun 2014. Sehingga sangat mendukung 

proses penemuan informasi baik melalui 

sumber informasi cetak maupun non cetak 

(elektronik). Dengan dasar tersebut lokasi 

penelitian ini adalah seluruh wilayah kota 

Surabaya. 

 

II.2 Penentuan Populasi Penelitian 

 Populasi penelitian adalah keseluruhan 

dari objek penelitian yang dapat berupa 

manusia, hewan, tumbuhan, udara, gejala, 

peristiwa, dan sebagainya. Sehingga objek – 

objek ini dapat menjadi sumber data 

penelitian (Bungin, 2005). Populasi dalam 

penelitian ini adalah penduduk yang 

tergolong dalam usia kerja (umur 15 – 60 

tahun) yang termasuk dalam angkatan kerja 

(pengangguran terbuka) dan sedang mencari 

pekerjaan di kota Surabaya. Sebelum peneliti 

menyebar kuesioner, peneliti mencari 

informasi mengenai data penduduk yang 

pengangguran dan tergolong dalam usia 

kerja. Setelah itu peneliti melakukan 

penyederhanaan data untuk ditarik menjadi 

populasi dan sampelnya.  

 

II.3 Penentuan Metode Pengambilan 

Sampel 

Sampel yang digunakan penelitian dalam 

penelitian ini yaitu penarikan perwakilan 

berdasarkan kriteria tertentu. Teknik 

pengambilan sampel pada penelitian ini 

adalah purposive sampling.  

Untuk pengambilan sampel, peneliti 

mengambil 100 orang. Sampel yang dipilih 

adalah yang memenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan. Kriteria sampel pada penelitian 

ini antara lain: 

a. Penduduk usia 15 – 60 tahun di kota 

Surabaya 

b. Termasuk dalam usia angkatan kerja 

(sedang bekerja, pengangguran terbuka 

yang pernah bekerja dan tidak atau belum 

bekerja) 

c. Pendidikan terakhir SMA/SMK dan 

sarjana (usia 15-60 tahun) 

II.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik pengolahan data akan diperoleh 

melalui data kuesioner terstruktur yang 

bersifat semi terbuka yang diisi oleh 

responden. Tahapan yang dilakukan untuk 

pengolahan data antara lain: 

1. Pemeriksaan Data (Editing) 

Memeriksa data yang terkumpul dengan 

beberapa hal yang perlu diperhatikan, 

meliputi, lengkap tidaknya pengisian 

jawaban, kejelasan tulisan, kejelasan 

makna jawaban, konsistensi/keajegan 

dan kesesuaian antar jawaban, relevansi 

jawaban dan keseragaman kesatuan data. 

2. Pembuatan Kode (Coding) 

Dilakukan dengan cara memberikan 

simbol atau kode tertentu atas setiap 

jawaban pertanyaan yang diberikan 

responden. Pemberian untuk pertanyaan 

tertutup dan ditentukan setelah penelitian 

selesai untuk pertanyaan terbuka atau 

semi terbuka. 

3. Penyederhanaan Data 

Data yang terkumpul terutama dari 

pertanyaan semi terbuka seringkali 



menunjukkan jawaban yang sangat 

bervariasi. Agar data tersebut dianalisis 

dan disimpulkan untuk menjawab 

masalah yang dikemukakan dalam 

penelitian, maka jawaban yang beraneka 

ragam tersebut harus diringkas. 

Peringkasan itu dilakukan dengan 

menggolongkan jawaban yang bervariasi 

ke dalam kategori yang jumlahnya 

terbatas. 

4. Tabulasi Data 

Tabulasi data dilakukan dengan 

memasukkan data atau memindahkan 

data dari kuesioner ke dalam tabel – tabel 

tertentu, menentukan angkanya serta 

menghitungnya. Semua data primer yang 

terkumpul dalam penelitian ini akan 

ditabulasi secara komputerisasi, yakni 

dengan menggunakan SPSS. 

III Pembahasan 

Adapun karakter demografis yang 

tercantum dalam kuesioner pada penelitian 

ini terdiri dari jenis kelamin, usia, pendidikan 

terakhir dan pekerjaan. Berikut tabel yang 

menunjukkan karakteristik demografi 

responden: 

 

III.1 Jenis Kelamin 

Berikut ini adalah tabel yang menunjukan 

jumlah responden berdasarkan jenis kelamin: 

 

Tabel 3.1 Jenis Kelamin Responden 

No. 

Jenis 

Kelamin F % 

1 Laki - laki 16 28,1% 

2 Perempuan 41 71,9% 

 Total 57 100% 

       Sumber: kuesioner no. I.1 

 

Pada tabel 3.1 menunjukkan bahwa 

responden perempuan lebih banyak daripada 

responden laki- laki. Jumlah responden 

perempuan sebanyak 41 orang dengan 

prosentase 71,9% dan jumlah responden laki 

– laki hanya sebanyak 16 orang dengan 

prosentase 28,1%. Hal ini dikarenakan yang 

mengisi kuesioner bentuk fisik maupun 

bentuk online kebanyakan responden 

perempuan. 

 

III.2 Usia 

Berikut di bawah ini adalah tabel mengenai 

usia responden yang ikut berpartisipasi dalam 

penelitian ini: 

 

Tabel 3.2 Usia Responden 

        sumber: kuesioner no. I.2 

 

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa responden 

dengan kelompok usia 15 – 25 tahun 

memiliki jumlah yang lebih banyak yaitu 50 

orang dengan prosentase 90,9%. Jumlah 

terbanyak kedua ialah kelompok usia 26 – 35 

tahun yaitu sebanyak 4 orang dengan 

prosentase 7,3%. Kemudian urutan ketiga 

pada tabel ialah kelompok usia 36 – 45 tahun 

sejumlah 1 orang dengan prosentase 1,8% 

dan urutan terakhir adalah responden usia 

lebih dari 45 tahun tidak ada yang ikut 

berpartisipasi mengisi kuesioner penelitian 

ini. 

 

III.3 Pendidikan Terakhir 

Berikut di bawah ini adalah tabel yang 

menunjukkan tingkat pendidikan terakhir 

responden: 

 

Tabel 3.3 Pendidikan Terakhir Responden 

No. 

Pendidikan 

Terakhir F % 

1 

SMA/SMK 

sederajat 38 67,9% 

2 D3 0 0 

3 S1 18 32,1% 

No. Usia f % 

1 15-25 tahun 50 90,9% 

2 26-35 tahun 4 7,3% 

3 36-45 tahun 1 1,8% 

4 ˃45 tahun 0 0 

 Total 55 100% 



4 S2 0 0 

5 S3 0 0 

 Total 56 100% 

         Sumber: kuesioner no. I.3 

Pada tabel 3.3 menunjukkan jumlah masing – 

masing dari pendidikan terakhir responden. 

Jumlah paling banyak berasal dari responden 

dengan pendidikan terakhir SMA/SMK 

sederajat sejumlah 38 orang dengan 

prosentase 67,9%. Kemudian disusul jumlah 

terbanyak kedua ialah responden lulusan 

pendidikan S1 sebanyak 18 orang dengan 

prosentase 32,1%. Lalu yang terakhir adalah 

tidak ada responden lulusan S2 dan S3 yang 

ikut berpartisipasi dalam penelitian ini. 

 

III.4 Hasil Penelitian 

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan 

hasil penelitian preferensi penggunaan 

sumber informasi: 

 

Tabel 3.5 Preferensi Penggunaan Sumber 

Informasi Responden 

No. 

Bentuk 

Sumber 

Informasi F % 

1 Cetak 7 12,3% 

2 

Non cetak 

(elektronik) 50 87,7% 

 Total 57 100% 

        Sumber: kuesioner no. II.5 

 

Pada tabel 3.5 di atas menunjukkan bahwa 

responden lebih banyak memilih 

menggunakan sumber informasi non cetak 

(elektronik) dalam proses penemuan 

informasinya. Jumlah responden yang 

memilih menggunakan sumber informasi non 

cetak (elektronik) sebanyak 50 orang dengan 

prosentase 87,7%. Sedangkan jumlah 

responden yang memilih menggunakan 

sumber informasi cetak hanya berjumlah 7 

orang dengan prosentase 12,3%. 

 

 

III.5 Saluran informasi yang sering 

digunakan 

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan 

data saluran informasi yang paling sering 

digunakan: 

Tabel 3.6 

Saluran Informasi Cetak yang Sering 

Digunakan 

No 
Saluran Informasi Cetak 

yang Sering Digunakan 
F % 

1 Koran 2 66,7% 

2 Teman 1 33,3% 

3 Lainnya 0 0 

 Total 3 100% 

  Sumber: kuesioner no. II.6 

 

Tabel 3.7 Saluran Informasi Non Cetak 

yang Sering Digunakan 

No 
Saluran Informasi Non Cetak 

yang Sering Digunakan 
f % 

1 Koran online 4 7,3% 

2 Sosial media 30 54,5% 

3 Situs website resmi 14 25,5% 

4 Teman 1 1,8% 

5 Pusat pengembangan karir 1 1,8% 

6 Lainnya 0 0 

 Total 55 100% 

Sumber: kuesioner no. II.12 

 

Pada tabel 3.6 menunjukkan bahwa saluran 

informasi cetak yang paling banyak 

digunakan saat akan mencari informasi 

melalui sumber informasi cetak adalah koran 

dengan prosentase 66,7%. Alasan lebih 

banyak responden memilih koran ialah 

“karena menggunakan koran lebih mudah 

dijangkau dan dipahami” (R.11). Kemudian 

urutan kedua media informasi cetak yang 

paling sering dimanfaatkan ialah bertanya 

kepada teman dengan prosentase 33,3%.  

Pada tabel 3.7 menunjukkan bahwa 

saluran informasi non cetak yang paling 

banyak digunakan adalah sosial media 

dengan prosentase 54,5%, kemudian urutan 

kedua adalah melalui situs website resmi 



sebesar 25,5%, kemudian urutan ketiga 

terbanyak adalah melalui koran online 

dengan prosentase sebesar 7,3%. Kemudian 

sisanya memilih bertanya kepada teman yaitu 

sebanyak 1,8% dan mengunjungi atau 

bertanya pada pusat pengembangan karir 

sebesar 1,8%. Menurut responden yang 

memilih memanfaatkan teman sebagai media 

informasi alasannya adalah “karena 

informasi dari teman lebih bisa dipercaya 

informasinya dan juga dalam penyampaian 

informasi bisa lebih jelas, sehingga tidak 

terjadi salah tangkap dari maksud informasi 

tersebut” (R.19). Kemudian menurut 

responden yang lain alasannya adalah “kalo 

sama teman bisa sharing dengan teman – 

teman yang lebih berpengalaman” (R.21). 

 

III.6 Keuntungan menggunakan sumber 

informasi cetak dan non cetak 

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan 

keuntungan menggunakan sumber informasi 

cetak dan non cetak: 

Tabel 3.10 Keuntungan Menggunakan 

Sumber Informasi Cetak 

No. 

Keuntungan 

Menggunakan Sumber 

Informasi Cetak F % 

1 Mudah diperoleh 1 14,3% 

2 

Menyediakan 

informasi lebih rinci 4 57,1% 

3 Nyaman dibaca 2 28,6% 

4 Lainnya 0 0 

 Total 7 100% 

  Sumber: kuesioner no. II.8 

 

Tabel 3.11 Keuntungan Menggunakan 

Sumber Informasi Non Cetak 

No. 

Keuntungan 

Menggunakan Sumber 

Informasi Non Cetak F % 

1 Mudah diakses 28 56% 

2 

Tidak memakan 

banyak waktu dan 

biaya 8 16% 

3 Tersedia 24 jam 4 8% 

4 

Selalu up to date 

selama 24 jam 10 20% 

5 Lainnya 0 0 

 Total 50 100% 

  Sumber: kuesioner no. II.13 

 

Pada tabel 3.10 di atas menunjukkan bahwa 

keuntungan dari menggunakan sumber 

informasi cetak yang paling banyak adalah 

karena dapat menyediakan infomasi lebih 

rinci dengan prosentase sebesar 57,1%, 

alasan kedua ialah karena nyaman dibaca saat 

menggunakan dalam waktu yang lama, 

dengan prosentase sebesar 28,6%. Lalu 

sisanya alasannya karena sumber informasi 

cetak mudah diperoleh sebesar 14,3%. 

Pada tabel 3.11 menunjukkan bahwa 

keuntungan dari menggunakan sumber 

informasi non cetak ialah mudah diakses 

dengan prosentase sebesar 56%. Alasan 

kedua adalah sumber informasi non cetak 

selalu up to date selama 24 jam dengan 

prosentase sebesar 20%, selanjutnya alasan 

ketiga karena mencari informasi melalui 

sumber informasi non cetak itu tidak 

memakan banyak waktu dan biaya (16%), 

alasan keempat ialah karena informasi non 

cetak selalu tersedia selama 24 jam (8%). 

 

III.7 Kendala menggunakan sumber 

informasi cetak dan non cetak 

Berikut ini adalah tabel mengenai kendala 

salama menggunakan sumber informasi 

cetak dan non cetak: 

 

Tabel 3.12 Kendala Menggunakan 

Sumber Informasi Cetak 

No. 

Kendala 

menggunakan sumber 

informasi cetak f % 

1 

Membutuhkan waktu 

cukup lama saat proses 

penemuan 4 57,1% 

2 

Tidak dapat mengikuti 

informasi yang lebih 

up to date 1 14,3% 



3 

Tidak dapat langsung 

menelusuri informasi 

lain yg memiliki topik 

yg berkaitan 1 14,3% 

4 Tidak tersedia 24 jam 1 14,3% 

5 Lainnya 0 0 

 Total 7 100% 

   Sumber: kuesioner no. II.9 

 

Tabel 3.13 Kendala Menggunakan 

Sumber Informasi Non Cetak 

No. 

Kendala 

menggunakan 

sumber informasi 

non cetak f % 

1 

Tidak nyaman di 

mata saat dibaca 

dalam waktu yg 

lama 14 28% 

2 

Merasa bingung 

karena banyak 

informasi yg 

diperoleh 9 18% 

3 

Koneksi jaringan 

internet tidak 

mendukung 18 36% 

4 

Informasi kurang 

detail 9 18% 

5 Lainnya 0 0 

 Total 50 100% 

Sumber: kuesioner no. II.14 

 

Pada tabel 3.12 menunjukkan bahwa kendala 

yang sering dialami selama proses 

penggunaan sumber informasi cetak adalah 

karena membutuhkan waktu yang lama saat 

proses penemuan informasinya (57,1%), 

kemudian hambatan kedua adalah tidak dapat 

mengikuti informasi yang lebih up to date 

(14,3%), juga tidak dapat langsung 

menelusuri informasi lain yg memiliki topik 

yg berkaitan (14,3%) dan informasi cetak 

tidak tersedia selama 24 jam (14,3%), 

alasannya “karena sumber informasi cetak 

hanya terbit pada jam atau hari tertentu dan 

tidak standby selama 24 jam” (R.21).  

Pada tabel 3.13 menunjukkan bahwa 

kendala yang sering dialami selama proses 

penggunaan sumber informasi non cetak 

adalah terkadang koneksi jaringan internet 

tidak mendukung (36%), kemudian alasan 

yang kedua ialah tidak nyaman di mata saat 

dibaca dalam waktu yg lama (28%), alasan 

terbanyak ketiga karena merasa bingung 

karena banyak informasi yg diperoleh (18%) 

dan informasi yang diperoleh kurang detail 

(18%). 

 

IV Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian tersebut dapat 

ditarik kesimpulan bahwa sumber informasi 

non cetak (elektronik)  merupakan sumber 

informasi yang paling banyak dimanfaatkan 

daripada sumber informasi media cetak. Hal 

tersebut akan menjadi faktor kelebihan yang 

menyebabkan lebih banyaknya penggunaan 

sumber informasi media cetak atau non cetak 

(elektronik). Begitu pula faktor kekurangan 

yang juga terdapat pada keduanya. Sehingga 

keduanya saling melengkapi.  

Hal ini dibuktikan oleh hasil penelitian ini 

bahwa sebesar 52% responden masih 

mencari informasi tambahan melalui sumber 

informasi non cetak (elektronik) setelah 

menemukan informasi yang dibutuhkan 

melalui sumber informasi cetak dan sejumlah 

48% tidak memerlukan pencarian kembali 

dengan menggunakan sumber informasi non 

cetak setelah menemukan informasi yang 

dibutuhkan melalui sumber informasi cetak 

(sumber tabel 3.14, dalam bab III, halaman 

III-8).  

Begitu pula sebaliknya sebesar 85,7% 

responden masih mencari informasi 

tambahan melalui sumber informasi cetak 

setelah menemukan informasi yang 

dibutuhkan melalui sumber informasi non 

cetak (elektronik) dan sejumlah 14,3% tidak 

memerlukan pencarian kembali dengan 

menggunakan sumber informasi cetak 

(sumber tabel 3.15, dalam bab III, halaman 

III-8). 



Hasil penelitian di atas senada dengan hasil 

penelitian Ziming Liu (2004) yang menjadi 

pedoman penelitian ini yang menyatakan 

bahwa sebanyak 75,9% responden yang 

mencari informasi melalui sumber informasi 

media elektronik menyatakan untuk terus 

mencari informasi lebih dalam dari koleksi 

cetak perpustakaan, dikarenakan sumber 

informasi media elektronik tidak dapat 

dipastikan kelengkapan persediaan 

informasinya. Sedangkan sebesar 25% 

reponden menunjukkan tidak membutuhkan 

informasi tambahan dari media cetak setelah 

memanfaatkan sumber informasi media 

elektronik, begitu pula sebaliknya 15% 

responden tidak perlu menggunakan sumber 

informasi elektronik untuk mencari informasi 

tambahan karena keterbatasan waktu 

mengingat banyaknya informasi yang 

disajikan. Sumber informasi non cetak 

(elektronik) selalu menawarkan berbagai 

peluang akses baru mengikuti perkembangan 

teknologi yang tidak ada di informasi cetak, 

namun bukan berarti sumber informasi cetak 

ditinggalkan secara total, karena keduanya 

saling berkaitan dan saling melengkapi. 
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