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ABSTRACT 

 

Backpacking is one part of the tourism activities conducted independently 
for specific purposes using budget funds were minimal and simple equipment. In 
Indonesia, even in the international world backpacking activities thrive in today's 
modern society. It can be seen from the phenomenon of more and more emerging 
new natural tourist sites and unspoiled (not much visited by tourists), the 
proliferation of communities in Indonesia and international backpacker and 
increased cheap lodging reservations are often used by backpackers during the 
trip. The activity was caused by a specific motivation and interest in a backpacker 
(a term for someone who travel by backpacking models) Attraction towards a 
particular charm and want an experience that is obtained from a trip to spend 
leisure time (leisure time). The purpose of this study was to determine the factors 
what are the ways of life which acts as a backpacker would find information, to 
find out what information sources are the backpacker needed to significant 
information discovery, and to know the typology mastery backpacker life when 
finding source- resources. The method used is quantitative descriptive research 
type, which is intended to illustrate and provide an explanation of the behavior of 
a group of information discovery backpacker (independent traveler) in Surabaya. 
The selection of respondents is done in some populations backpacker community 
in Surabaya of 100 respondents using snowball sampling. So that the data needed 
for research can be fulfilled. 
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ABSTRAK 

 

Backpacking merupakan salah satu bagian dari kegiatan wisata yang 
dilakukan secara mandiri dengan tujuan tertentu yang menggunakan anggaran 
dana minim serta peralatan yang sederhana. Di Indonesia bahkan di dunia 
Internasional kegiatan backpacking berkembang pada masyarakat modern saat ini. 
Hal ini dapat terlihat dari fenomena semakin banyak bermunculan lokasi wisata 
alam yang baru dan masih alami (belum banyak dikunjungi wisatawan), 
menjamurnya komunitas-komunitas backpacker di Indonesia dan Internasional 
serta meningkatnya reservasi penginapan murah yang sering dimanfaatkan oleh 
para backpacker selama perjalanan. Kegiatan tersebut disebabkan oleh motivasi 
dan ketertarikan tertentu seorang backpacker (sebutan bagi seseorang yang 
melakukan perjalanan dengan model backpacking) terhadap pesona objek wisata 
tertentu serta menginginkan suatu pengalaman yang didapatkan dari sebuah 
perjalanan untuk mengisi waktu luang (leisure time). Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui faktor-faktor cara hidup apa sajakah yang berperan 
ketika backpacker akan menemukan informasi, untuk mengetahui sumber-sumber 
informasi apa sajakah yang dibutuhkan backpacker guna penemuan informasi 
yang signifikan, serta untuk mengetahui tipologi penguasaan hidup backpacker 
ketika menemukan sumber-sumber informasi. Adapun metode yang digunakan 
adalah tipe penelitian kuantitatif deskriptif, yang bermaksud menggambarkan dan 
memberikan penjelasan tentang perilaku penemuan informasi kelompok 
backpacker (pelancong mandiri) di Surabaya. Pemilihan responden dilakukan 
pada beberapa populasi komunitas backpacker di Surabaya sebanyak 100 
responden dengan menggunakan sampel bola salju. Sehingga data yang 
dibutuhkan untuk penelitian dapat terpenuhi. 
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KATA PENGANTAR 

 Dengan mengucap syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT karena 

atas berkah dan rahmatNYA penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 

“Perilaku Penemuan Informasi Kelompok Backpacker (Pelancong Mandiri) di 

Surabaya” sebagai salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan studi S1 pada 

program studi Ilmu Informasi dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Airlangga. 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran dan 

penjelasan tentang perilaku penemuan informasi yang dilakukan oleh kelompok 

backpacker (pelancong mandiri) di Surabaya. 

 Pada BAB I penelitian ini terdapat gambaran tentang latar belakang 

masalah hingga rencana analisis data. BAB II berisi data tentang gambaran umum 

waktu luang, definisi backpacker, serta komunitas backpacker di Surabaya. BAB 

III berisi temuan data yang diuraikan oleh penulis. BAB IV berisi analisis data 

dan interpretasi teoritik dari temuan data yang telah dihimpun oleh peneliti. 

Kemudian BAB V sebagai penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Serta 

terdapat pula lampiran sebagai pendukung data. 

 Selain itu Penulis ingin menyampaikan terimakasih secara khusus kepada:  

1. Ibuku, wanita yang sangat istimewa  selalu tampil tegar dan prima serta tak 

hentinya selalu memberikan motivasi lahir dan batin kepada penulis, ibuku 

inspirasiku. 

2. Bapakku, pria yang sangat istimewa dalam mendidik putera puterinya untuk 

selalu berada di jalan lurus, sangat disiplin dan perhatian kepadaku, selalu 

memfasilitasi segala kebutuhanku, beliau seorang pria yang luar biasa hebat. 

3. Adik-adikku yang selalu mengalah demi mbaknya, namun juga perhatian. 

4. Om Koko, Bulek Vivin, Budhe Mamah Iis, Pakpuh Bambang serta seluruh 

keluarga besarku yang telah memberikan dukungan lahir batin kepada penulis 

dan keluarga. 
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5. Ibu Rahma Sugihartati selaku dosen pembimbing yang selalu tanggap, 

memberikan motivasi dan bimbingan maksimal kepada penulis yang hampir 

menyerah. Serta Pak Helmy Prasetyo yang memberikan pencerahan kepada 

penulis dalam memahami SPSS. 

6. Sahabatku Lani, Irma, Beata yang setia menemaniku saat kondisi apapun dan 

sabar menghadapi kekonyolanku. Teman-teman kuliah di IIP angkatan 2011. 

Serta teman-teman Alih Jenjang angkatan 2013: Mbak Ira, Verry, Mbak Ana, 

Mas Nizam, Mbak Dian, Mbak Gladys yang selalu mewarnai hari-hariku. 

7. Keluarga Gembel Elite Traveller: Mas Greg, Mas Kabul, Mbak Oky, Kak Roy, 

Mas Ade, Mbak Nesia, Kak Celia, Mbak Yanti dkk yang selalu menemani 

untuk backpackeran dan teman sharing. 

8. Para responden dan informan saya yang baik hati, yang banyak memberikan 

pengetahuan dan wejangan kepada penulis. 

9. Untuk semua pihak yang membantu skripsi ini selesai. 

Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih memiliki banyak 

kekurangan. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan 

demi penyempurnaan ke penelitian berikutnya. Akhir kata, penulis berharap 

penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.  

 

 

       Surabaya, 17 Juni 2015 

 

 

       Cahyarani Permata Aji 
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