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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang Masalah 

 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. Selain itu akhir-akhir ini semakin popular 

istilah backpacking bahkan ada acara televisi yang khusus menayangkan program 

tentang ini. 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). Waktu luang (leisure time) adalah waktu yang memiliki 

rutinitas diluar kesibukan sehari-hari dan memiliki posisi bebas untuk 

penggunaannya. Sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam hal-hal 

positif guna meningkatkan produktifitas hidup yang lebih efektif. Kegiatan di 
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waktu luang tersebut salah satunya ialah menghibur diri sendiri dengan cara 

traveling. Orang yang sering melakukan kegiatan traveling disebut traveler yaitu 

seseorang yang melakukan perjalanan wisata antara dua atau lebih ke lokasi 

wisata tertentu (Rahmawati: 2014). Bagi penggemar traveling terdapat istilah 

yang lazim disebut backpacker. Istilah backpacking diambil dari sebuah ransel 

besar yang selalu dibawa diatas punggung oleh seorang penggemar traveling. Para 

backpacker biasanya melakukan perjalanan secara mandiri, tidak tergantung pada 

biro agen perjalanan, bebas menentukan lokasi atau tempat tujuan, serta 

menggunakan anggaran atau biaya perjalanan yang minimum. Hal ini dikarenakan 

bepergian atau traveling dengan cara backpack dinilai lebih fleksibel, efektif dan 

efisien. 

 Banyak orang mengartikan bahwa backpacking merupakan sekedar 

kegiatan wisata yang murah meriah. Lebih parah lagi, sebagian orang 

menganggap backpacking adalah traveling, jadi setiap kali terdapat seseorang 

yang berwisata ke luar negeri ia akan menyebutnya backpacking padahal wisata 

yang dilakukan seseorang tersebut bersama rombongan tur dan sekedar belanja di 

luar negeri. Kemunculan pengertian yang kurang tepat tersebut dikarenakan 

aktivitas backpacking belum umum dilakukan oleh masyarakat Indonesia namun 

istilah ini digembor-gemborkan oleh buku dan tayangan televisi. Bagi sebagian 

besar orang Indonesia, kegiatan traveling merupakan suatu aktivitas yang hanya 

buang-buang uang dan pelengkap simbol status sosial. Mereka memiliki 

pemahaman bahwa seseorang yang sudah pergi ke luar negeri dianggap kelompok 

masyarakat sejahtera. Pemahaman tentang arti perjalanan tersebut belum dimaknai 
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secara baik, oleh sebab itu istilah backpacking yang tidak umum dalam kultur 

masyarakat Indonesia dan kemudian diartikan dengan artian yang salah pula. 

Backpacking yaitu bukan sekedar liburan dengan cara hemat atau hanya 

sekedar singgah di Negara tujuan. Hanya backpacker tulen yang bisa menikmati 

jalan-jalan murah sekaligus mendapatkan pengalaman baru. Hal tersebut tentu 

memerlukan trik khusus untuk melakukannya agar perjalanan bisa nyaman, aman 

dan menyenangkan. Dimulai dari adanya trik sederhana untuk memilih 

akomodasi, membuat rute perjalanan, serta cara praktis mengemas backpack. 

Selain itu, bukan backpacking namanya jika hanya mengunjungi tempat-tempat 

yang sudah terlalu umum dikunjungi oleh turis. Di negara-negara maju, aktivitas 

backpacking biasa dilakukan lulusan SMA untuk mengisi waktu sebelum masuk 

kuliah. Terdapat jeda waktu beberapa bulan antara waktu kelulusan dengan jadwal 

masuk kuliah, pada waktu itulah adalah waktu yang sering dimanfaatkan untuk 

kegiatan backpacking. Mahasiswa yang baru lulus kuliah juga sering 

melakukannya sebelum mereka mendaftar ke dunia kerja. Meskipun didominasi 

orang-orang muda, bukan berarti para pelaku backpacking hanya remaja dan 

mahasiswa saja. Cukup banyak profesional yang sudah berkarir selama bertahun-

tahun akhirnya memilih untuk berhenti bekerja hanya untuk backpacking. Orang-

orang ini sering disebut sebagai vagabond, atau orang yang berjalan-jalan namun 

mereka tidak memiliki pekerjaan. Bahkan, pada saat ini backpacking juga 

dilakukan oleh kalangan lansia. Meskipun sudah berumur, cukup banyak yang 

masih percaya diri memanggul backpack di bahu mereka. 
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Hal tersebut cukup menggambarkan bahwa pelaku backpacking tidak 

mencari simbol status sosial, namun mereka melakukan perjalanan untuk 

mengenal tempat-tempat lain yang ada di dunia. Di negara-negara maju, lulusan 

perguruan tinggi atau orang yang pernah berhenti kerja hanya untuk backpacking 

akan mendapatkan nilai plus oleh perusahaan yang memperkerjakan mereka. 

Perjalanan mandiri ke tempat-tempat yang masih asing membutuhkan berbagai 

macam kemampuan khusus. Hanya orang-orang yang memiliki kecerdasan 

emosional tinggi yang mampu bernegosiasi dengan orang asing dan tetap bisa 

survive berada di negara orang, serta memiliki pengetahuan lebih mengenai 

budaya lain. Hal-hal seperti inilah yang sangat dihargai oleh para manajer. 

Apabila dibandingkan dengan kondisi di Indonesia. Meskipun anak orang kaya, 

jarang sekali lulusan SMA yang khusus dikirim orangtuanya ke luar negeri untuk 

mencari pengalaman baru. Jangankan untuk persiapan backpacking, orangtua 

lebih menyukai anaknya masuk kampus elit. Jadi, persoalannya bukan hanya 

karena faktor ekonomi, namun lebih kepada persoalan pola pikir. 

Dalam dunia backpacking terdapat empat prinsip dasar yang tidak bisa 

ditawar-tawar oleh seorang backpacker. Empat hal tersebut yaitu independent 

(memanfaatkan angkutan umum dan tidak menggunakan jasa tur wisata), travel 

light (membawa barang sesedikit mungkin), educational (bersifat mendidik), dan 

yang terakhir travel cheap (melakukan perjalanan dengan cara murah). Jadi, unsur 

murah hanya salah satu prinsip saja dalam backpacking. Murah di sini bukan 

dalam arti murah secara keseluruhan, akan tetapi prinsip ini diartikan sebagai 

preferensi dalam memilih fasilitas saat melakukan perjalanan. Misalnya, 
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backpacker selalu menginap pada tempat akomodasi atau penginapan sederhana 

dan makan di rumah makan lokal atau warung yang menyediakan makanan 

dengan harga relative terjangkau (Fahrudin: 2011). 

Kegiatan backpacking merupakan kegiatan yang sering dilakukan seorang 

backpacker yang terhimpun dalam suatu komunitas bebas maupun perorangan. 

Meskipun menggunakan anggaran dana minim dan peralatan sederhana, kegiatan 

backpacking membutuhkan berbagai macam persiapan yang melibatkan fisik, 

strategi perjalanan, logistic, serta manajemen emosi. Hal tersebut menjadi sangat 

penting karena ketika seseorang melakukan perjalanan backpacking (misalnya: 

mendaki gunung) harus membawa bekal perlengkapan yang ekstra safety agar 

resiko buruk yang mungkin terjadi selama perjalanan dapat dihindari. Menurut 

(Handayani dalam Sadewa: 2012) melakukan kegiatan perjalanan backpacking di 

alam terbuka dapat mengembangkan karakter bagi para pelakunya, paling tidak 

menambah rasa cinta terhadap tanah air karena sering melakukan perjalanan ke 

pelosok-pelosok negeri dan mengenal bagian-bagian terdalam dari suatu negeri. 

Selain itu kegiatan ini dapat menambah pengalaman dan hubungan persaudaraan 

akan terjalin tanpa membedakan ras, agama dan antar golongan karena setiap 

seseorang melakukan perjalanan pasti disana mereka juga menemukan hal-hal 

baru termasuk orang-orang dan budaya baru yang dijumpai. 

 Dalam berinteraksi sosial, para backpacker memiliki komunitas dimana 

mereka bisa saling bertukar informasi (sharing) seputar hobi mereka. Komunitas 

backpacker ini tersebar di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Namanya pun 

bermacam-macam, misalnya saja: komunitas Rinjaniholic, komunitas Gembel 
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Elite Traveller Surabaya (GETS), komunitas Backpacker Indonesia Regional 

Surabaya (BPI Surabaya), dan sebagainya. Mereka memanfaatkan teknologi 

informasi internet seperti milis, whatsapp, website dan situs jejaring sosial 

Facebook. Lahirnya komunitas penggemar traveling tersebut bisa menjadi 

dorongan bagi wisatawan nusantara lainnya untuk melihat wisata dari sudut 

pandang berbeda serta belajar menghargai dan mencintai apa yang dimiliki oleh 

Negara Indonesia. 

Terdapat studi sebelumnya yang membahas tentang backpacker yakni 

memahami tentang Backpacking Ala Mahasiswa Studi Deskriptif tentang Gaya 

Hidup pada Mahasiswa Universitas Airlangga (Rahmawati: 2014). Penelitian ini 

melihat backpacker dari segi sosiologis yang berkaitan dengan gaya hidup (life 

style). Sedangkan dari segi perilaku penemuan informasi belum dimunculkan. 

Gagasan utama dalam penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui perilaku 

penemuan informasi untuk kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan hobi, 

terutama kebutuhan rekreasi dan memanfaatkan waktu luang (leisure time) dengan 

kegiatan yang positif. Salah satunya dengan melakukan kegiatan backpacking. 

Proses penemuan informasi diwaktu luang yang dilakukan oleh backpacker 

mengikuti model penemuan informasi tentang perjalanan yang murah dan 

dinamis. Bagi mereka yang menganggap backpacking sebagai cara hidup atau 

kebiasaan di waktu luang, proses penemuan informasi memiliki peranan yang 

sangat penting untuk sebuah perjalanan yang berkelanjutan yang dikejar oleh 

seseorang selama sepanjang kehidupannya sehari-hari.  
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I.2. Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dalam penelitian tentang perilaku penemuan informasi 

kelompok backpacker (pelancong mandiri) di Surabaya antara lain: 

1. Faktor-faktor cara hidup apa sajakah yang berperan ketika backpacker 

akan menemukan informasi? 

2. Sumber-sumber informasi apa sajakah yang dibutuhkan backpacker guna 

penemuan informasi yang signifikan? 

3. Bagaimana tipologi penguasaan hidup backpacker ketika menemukan 

sumber-sumber informasi? 

I.3. Tujuan Penelitian 

  Penelitian tentang perilaku penemuan informasi kelompok backpacker 

(pelancong mandiri) di Surabaya memiliki beberapa tujuan antara lain: 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor cara hidup apa sajakah yang berperan 

ketika backpacker akan menemukan informasi. 

2. Untuk mengetahui sumber-sumber informasi apa sajakah yang dibutuhkan 

backpacker guna penemuan informasi yang signifikan.  

3. Untuk mengetahui tipologi penguasaan hidup backpacker ketika 

menemukan sumber-sumber informasi. 
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I.4. Manfaat Penelitian 

I.4.1. Manfaat Akademis 

 Manfaat akademis yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat 

memberikan khazanah ilmu dan kontribusi pada pengembangan penelitian 

keilmuan di bidang informasi dan perpustakaan, khususnya pada kajian tentang 

perilaku penemuan informasi untuk kegiatan rekreasi dan memanfaatkan waktu 

luang (leisure time) pada kehidupan sehari-hari. Penelitian ini berbeda dengan 

penelitian sebelumnya yang meneliti tentang Backpacking Ala Mahasiswa Studi 

Deskriptif tentang Gaya Hidup pada Mahasiswa Universitas Airlangga 

(Rahmawati: 2014). Penelitian tersebut melihat backpacker dari segi sosiologis 

yang berkaitan dengan gaya hidup (life style) sedangkan dari segi perilaku 

penemuan informasi belum dimunculkan. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan 

referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perilaku 

penemuan informasi (information seeking behavior) dalam kehidupan sehari-hari 

yang dapat memperkaya bahan kajian dalam penelitian di bidang ilmu informasi 

dan perpustakaan. 

I.4.2. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pihak-pihak 

antara lain: 

1. Pada lembaga perpustakaan, diharapkan berperan dalam memberikan 

informasi yang dapat membantu menyelesaikan berbagai bentuk 
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penemuan informasi yang berkaitan dengan informasi khas yang ditemui 

oleh backpacker selama perjalanan.  

2. Saran untuk membuat situs web perjalanan, dapat menyediakan informasi 

yang lebih efektif terstruktur dan terorganisir sesuai dengan tugas 

penemuan perjalanan dan menyediakan solusi yang mungkin terjadi pada 

saat bepergian sebagai backpacker. 

3. Konten penyedia wisata berperan dalam memberikan metode atau 

mekanisme untuk interaksi online guna memfasilitasi pertukaran 

pengalaman perjalanan atau informasi wisata antara backpackers. 
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Gambar I.1. Model Everyday Life Information Seeking – ELIS 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERILAKU PENEMUAN ... CAHYARANI PERMATA AJI



I -11 

 

Penelitian tentang perilaku penemuan informasi kelompok backpacker 

(pelancong mandiri) di Surabaya ini menggunakan Teori Everyday Life 

Information Seeking yaitu model penemuan informasi dalam konteks cara hidup 

(Model ELIS) yang dikembangkan oleh Reijo Savolainen pada pertengahan tahun 

1990-an. Model Teori Everyday Life Information Seeking menekankan sifat 

penemuan informasi dari konteks non-work, namun hal ini tidak diartikan sebagai 

upaya untuk menciptakan dikotomi antara proses-proses yang berhubungan 

dengan informasi untuk pembagian tugas atau pekerjaan. Secara umum, kerangka 

teori dari penelitian ini diinformasikan oleh teori habitus yang dikembangkan oleh 

Pierre Bourdieu pada tahun 1984. Habitus dapat didefinisikan sebagai suatu sistem 

sosial dan budaya yang ditentukan melalui cara berpikir, persepsi, dan evaluasi 

yang diinternalisasi oleh individu. Habitus adalah pemindahan suatu sistem yang 

relatif stabil dimana individu mengintegrasikan pengalaman mereka dan 

mengevaluasi pentingnya pilihan sumber informasi yang berbeda, misalnya 

tentang preferensi sumber informasi dan saluran informasi. Habitus sendiri 

memiliki karakter ganda. Di satu sisi, hal tersebut dapat dilihat sebagai prinsip 

generatif terhadap penilaian obyektif yang dapat diklasifikasikan (habitus sebagai 

"struktur penataan" yang mengatur disposisi yang berbeda). Di sisi lain, habitus 

dikatakan sebagai ”struktur yang terstruktur” yakni sistem pengklasifikasian 

praktek-praktek dalam suatu kelompok masyarakat sesuai dengan nilai yang 

diterapkan dalam kelompok tersebut. Dalam peran ganda ini, habitus 

memanifestasikan penggabungan norma dan harapan sosial pada individu. 

Sehingga habitus dapat dikatakan lebih dari sebuah agregasi disposisi pribadi yang 
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"murni". Sebagai sistem yang ditentukan secara sosial dan budaya, disposisi 

habitus membentuk dasar pengaturan cara hidup seseorang.  Habitus adalah 

sebuah konsep yang sangat abstrak yang berfungsi sebagai latar belakang umum 

untuk penelitian ini, konsep cara hidup diperkenalkan untuk menggambarkan 

perwujudan praktis dari habitus. Cara hidup yang terkait dengan konsep tentang 

penguasaan hidup adalah konteks dasar dimana masalah penemuan informasi non-

pekerjaan akan dikaji. Hal ini menjadi bermasalah karena tidak ada konsensus di 

antara para peneliti mengenai definisi cara hidup. Perbedaan utama antara konsep-

konsep ini adalah cara hidup dibentuk secara utama melalui kegiatan sehari-hari 

dan saling menilai. Sedangkan konsep gaya hidup yang utama mengacu pada 

unsur-unsur "permukaan" gaya hidup, misalnya konsumsi dan pakaian. Hal 

tersebut menekankan kesukaan individu dalam analisis dari pilihan yang dibuat 

dalam kehidupan sehari-hari. Studi ini memandang cara hidup karena 

berkonsentrasi pada substansi pilihan yang dibuat dalam kehidupan sehari-hari 

yang memungkinkan ulasan pada determinan sosial dan budaya pada masyarakat. 

Dengan demikian, perhatian dapat diberikan kepada kedua elemen obyektif dan 

subyektif dalam konstitusi kehidupan sehari-hari. 

Konsep cara hidup mengacu pada “Order of Things” atau "urutan hal - 

hal" yang didasarkan atas pilihan-pilihan yang dilakukan oleh individu dalam 

kehidupan sehari-hari. Suatu “Hal" berdiri untuk berbagai kegiatan yang terjadi di 

kehidupan sehari-hari, yakni tidak hanya bersifat pekerjaan tetapi tugas produktif 

lainnya seperti perawatan rumah tangga dan kegiatan sukarela atau hobi. 

Sedangkan "Order" merujuk pada sumber preferensi yang diberikan kepada 
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kegiatan ini. Urutan hal – hal tersebut ditentukan pada kedua dasar obyektif dan 

subyektif. Contoh dari dasar obyektif adalah panjang hari kerja yang menentukan 

jumlah waktu luang sehari-hari, sedangkan persepsi cara yang paling 

menyenangkan untuk menghabiskan waktu luang mengacu subyektif dasar urutan 

hal. Dalam banyak kasus, urutan hal adalah konstelasi kerja yang relatif mapan 

dan kegiatan non pekerjaan yang terjadi selama berhari-hari atau berminggu-

minggu, seseorang dengan mudah mengambil cara ini sebagai cara yang paling 

alami atau normal untuk mengatur kehidupan sehari-hari nya. Sejalan dengan itu, 

seseorang memiliki "susunan kognitif" yang menunjukkan persepsi mereka 

tentang bagaimana sesuatu hal dapat disusun ketika mereka dalam keadaan 

"normal". Melalui pilihan mereka, orang telah praktis terlibat dalam urutan hal 

tertentu yang merupakan kepentingan mereka agar lebih bermakna. Orang 

mungkin melihat hal ini sebagai indikasi konservatisme yang melekat pada 

kehidupan sehari–hari, akan tetapi pada dasarnya tidak ada yang tidak wajar di 

dalamnya. Meskipun orang sering mencari variasi dalam hidup, terutama di waktu 

senggang, unsur-unsur rekreatif biasanya dicari dalam cara “yang dikelola" yakni 

perilaku yang benar-benar tak terkendali dan hanya untuk perubahan adalah 

sebuah pengecualian. Dengan demikian, tampak bahwa setidaknya secara implisit 

kebanyakan orang mencari hubungan internal hal-hal sehari-hari karena 

memberikan mereka kesempatan yang lebih baik untuk merencanakan pilihan 

mereka dan bertindak dengan penuh arti. 

Cara hidup yang berkaitan dengan "urutan hal-hal" dan penguasaan hidup 

"menjaga hal-hal dalam urutan" saling menentukan satu sama lain. Hal ini 
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berkaitan dengan nilai, konsepsi, dan tahapan saat hidup mempengaruhi cara hidup 

dan penguasaan hidup seseorang. Sama pentingnya dengan material, sosial, dan 

budaya (kognitif) modal yang dimiliki oleh individu, menyediakan "peralatan 

dasar" untuk mencari dan menggunakan informasi. Distribusi berbagai jenis modal 

dalam kaitannya dengan modal yang dimiliki oleh orang lain menentukan total 

nilai material, sosial, dan modal budaya sehingga menentukan kondisi dasar cara 

hidup dan penguasaan hidup pula. 

Cara hidup atau penguasaan hidup tidak cukup hanya untuk menceritakan 

bagaimana seseorang mencari informasi dalam situasi individual. Sebagai 

konstelasi kegiatan sehari-hari dan penilaian bersama, cara hidup hanya 

memberikan kriteria umum untuk memilih dan menggunakan berbagai sumber dan 

saluran informasi yang dapat mengindikasikan pilihan yang alami atau bahkan 

telah jelas dalam pilihan sebelumnya. Identifikasi jenis penguasaan hidup belum 

tentu mengungkapkan secara rinci mengenai bagaimana seseorang mencari 

informasi dalam konteks kehidupan sehari-hari seperti sifat penguasaan hidup 

yang menggambarkan kecenderungan untuk mengadopsi strategi penemuan 

informasi tertentu dalam situasi penyelesaian masalah. Untuk menganalisa 

perilaku penemuan informasi yang berhubungan dengan pemecahan masalah, 

lebih tepatnya juga diperlukan perhitungan fitur khusus dari situasi masalah, 

misalnya: perbendaharaan sumber informasi yang tersedia dan ketajaman masalah. 

Savolainen (1995) mendefinisikan konsep cara hidup sebagai urutan hal-

hal yang dibuat oleh seorang individu yang didasarkan pada pilihan yang 

berorientasi pada faktor-faktor habitus. Urutan hal-hal tersebut antara lain 
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berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-

hari, termasuk tidak hanya pekerjaan namun tugas-tugas produktif lainnya seperti 

hobi. Faktor utama yang dapat digunakan untuk mengoperasionalkan konsep cara 

hidup dalam model teori Everyday Life Information Seeking yang dikemukakan 

oleh Savolainen antara lain termasuk kedalam struktur anggaran waktu, model 

konsumsi barang dan jasa, serta hobi. Pertama, analisis struktur anggaran waktu 

yang digambarkan sebagai hubungan antara kerja dan waktu luang, dengan kata 

lain struktur ini mengungkapkan proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan, 

kegiatan diluar pekerjaan seperti perawatan rumah tangga dan hobi (misalnya: 

membaca, menonton bola, olahraga, traveling, dll). Kedua, analisis model 

konsumsi barang dan jasa. Dengan menganalisis model ini seseorang dapat 

memberikan gambaran yang menunjukkan tentang bagian dari uang yang 

dihabiskan untuk memperoleh barang dan jasa seperti tiket pesawat, buku dan 

lainnya. Ketiga, analisis hobi yang menyoroti substansi cara hidup dikarenakan 

oleh sifat hobi yang memberikan informasi tentang hal–hal yang paling disenangi 

oleh seseorang, dalam hal ini informasi juga memegang peranan penting misalnya 

kegiatan membaca koran di waktu senggang. Secara keseluruhan ketiga model 

tersebut diasumsikan sebagai ciri–ciri dari cara hidup seseorang yaitu sebagai 

suatu urutan hal–hal yang bermakna atau yang perlu untuk diadaptasi. Adaptasi 

dalam hal ini ialah fakta yang membuktikan bahwa urutan hal–hal tidak selalu 

sepenuhnya sesuai dengan keinginan seseorang karena bisa jadi dipengaruhi oleh 

faktor eksternal. 
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Urutan makna hal-hal diatas tidak mungkin dapat mereproduksi dirinya 

sendiri secara otomatis, akan tetapi setiap individu diwajibkan untuk mengurus 

aktif hal tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan penguasaan hidup yang 

memperdulikan suatu bentuk kegiatan. Penguasaan hidup adalah kesiapan umum 

untuk mendekati masalah sehari-hari dengan cara-cara tertentu sesuai dengan 

nilai-nilai seseorang (Savolainen: 1995). Penguasaan hidup dapat bersifat aktif dan 

pasif. Penguasaan hidup yang aktif dikaitkan dengan pemecahan masalah 

pragmatis dalam kasus di mana urutan hal telah terguncang atau terancam. Namun, 

hal itu akan menjadi pasif ketika orang puas dengan melihat bahwa semuanya 

berjalan seperti yang diharapkan, setidaknya secara keseluruhan. Dasar 

penguasaan hidup merefleksikan seseorang pada suatu kelas social tertentu yang 

menyangkut cara khas pendekatan masalah sehari–hari. Kemudian membentuk 

budaya dengan nilai–nilai tertentu yang tidak hanya mengarahkan kebiasaan 

seseorang di dunia kerja namun untuk menghabiskan waktu luang.  

Seiring dengan adanya sosialisasi terhadap budaya berbasis kelas, individu 

akan melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Alhasil, praktek kehidupan sehari-

hari mulai membangun diri dalam tatanan alam, karena dianggap sudah jelas. 

Contoh-contoh konkret dapat diterima apabila seorang individu berada di rumah 

dan di sekolah turut mempengaruhi proses perkembangannya. Bila tatanan 

dianggap sebagai sesuatu yang bermakna terganggu maka ada kebutuhan untuk 

meletakkannya kembali di jalur yang benar, pengalaman yang diterima dari 

penyelesaian masalah akan menghasilkan umpan balik dari efektivitas kemampuan 

pemecahan masalah dan kecukupan kompetensi kognitif. Secara bersamaan, 
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seseorang menerima pengalaman tentang kegunaan sumber dan saluran informasi 

yang berbeda pada pemecahan masalah sehari-hari. Pengalaman itu dapat 

mempengaruhi orientasi informasi seseorang dan mengarah kepada kebiasaan 

penemuan informasi tertentu. Hasilnya, profil dari orientasi informasi akan 

dikembangkan menjadi satu rangkaian sikap dan disposisi terhadap penemuan dan 

penggunaan informasi dalam situasi tertentu. Kebiasaan mencari informasi 

merupakan bagian dari penguasaan hidup, sering berakar pada tingkat bawah sadar 

dan tidak sepenuhnya tunduk pada refleksi. Dari sisi Giddens (1984) kebiasaan 

adalah sebuah bagian dari kesadaran praktis. 

Faktor penting dalam pembentukan penguasaan hidup adalah cara dimana 

tiap individu mengorientasikan diri kedalam situasi masalah tertentu dan mencari 

informasi untuk memudahkan pemecahan masalah tersebut. Dengan menentukan 

orientasinya, tipologi penguasaan hidup dapat tersketsa. Spesifikasi dibuat dengan 

menganalisa dua dimensi yang secara terpusat menggambarkan kualitas 

pemecahan masalah. Dimensi pertama yaitu dimensi kognitif versus affektif 

menunjukkan tingkat pertimbangan rasional dalam situasi pemecahan masalah. 

Orientasi kognitif menekankan pendekatan analitik dan sistematis pada masalah, 

sedangkan orientasi afektif mengacu pada hal sebaliknya. Dimensi kedua yaitu 

optimism versus pesimisme, merupakan penggambaran angka harapan terhadap 

penyelesaian masalah. Dimensi optimism dan pesimisme ini terjadi dalam empat 

kelas, antara lain: Optimisme tanpa pagu (tidak ada kemunduran yang 

diperkirakan dalam pemecahan suatu masalah), Optimisme dilindungi undang-

undang (beberapa kemunduran dapat diantisipasi), Pesimisme dilindungi 
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(kegagalan diantisipasi), dan Pesimisme tanpa pagu (kegagalan sudah dianggap 

tidak dapat dihindari lagi). Tabulasi silang dari dimensi ini menghasilkan empat 

tipe ideal penguasaan hidup dengan implikasi perilaku penemuan informasi. 

1. Penguasaan Hidup Optimistis-Kognitif (Optimistic-Cognitive mastery of 

life) 

Tipe penguasaan hidup dalam konteks ini ditandai dengan adanya 

ketergantungan kuat seseorang pada hasil informasi yang positif untuk 

memecahkan masalah. Individu yang optimis memiliki keyakinan bahwa 

hasil yang diperoleh berdasarkan kemampuan atas control dirinya sendiri 

sehingga dengan cara tersebut seorang individu dapat mengantisipasi dan 

memilih hasil informasi terbaik yang pernah dialaminya. Selain itu 

individu tersebut memiliki pandangan relative stabil dan memandang suatu 

kegagalan bersifat temporer dan spesifik sehingga tidak mempengaruhi hal 

lain dan menyalahkan diri sendiri. Sedangkan dalam pemecahan masalah 

faktor kognitif lebih mendominasi yakni merujuk pada kecerdasan atau 

intelektualitas yang dimiliki oleh seorang individu. Aspek kognitif 

memiliki domain antara lain: pengetahuan, pemahaman, penerapan, 

analisis, sintesa dan evaluasi. Seseorang yang memiliki tipe optimistis-

kognitif percaya bahwa hampir semua masalah dapat diselesaikan dengan 

berfokus pada analisis rinci dan abstrak dari suatu informasi. Dalam 

penyelesaiannya terletak pada pemilihan instrument yang paling efektif 

dan akan berkontribusi optimal pada pemecahan masalah.  Karena dalam 
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konteks ini masalah dipahami sebagai kognitif, penemuan informasi yang 

sistematis dari sumber dan saluran diperlukan sangat berbeda - beda. 

2. Penguasaan Hidup Pesimistis-Kognitif (Pessimistic-Cognitive mastery of 

life) 

Tipe penguasaan hidup dalam konteks pesimistis ini ditandai dengan 

pendekatan pemecahan masalah dengan cara yang kurang ambisius karena 

ketidakmampuan yang dimiliki oleh individu. Dengan kata lain 

kemungkinan masalah tidak dapat diselesaikan secara optimal dikarenakan 

oleh pengetahuan yang dimiliki oleh individu masih kurang. Namun secara 

sistematis individu memerlukan informasi agar dapat memecahkan 

masalah yang sedang dihadapinya dengan menggunakan kecerdasan atau 

intelektualitasnya yang dapat dilihat dari aspek pengetahuan, pemahaman, 

penerapan, analisis, sintesa dan evaluasi. 

3. Penguasaan Hidup Defensif-Afektif (Deffensive-Affective mastery of life) 

Tipe penguasaan hidup dalam konteks ini didasarkan pada pandangan 

optimis tentang solvabilitas suatu masalah dan tetap bertahan dengan 

pandangannya tersebut. Dalam pemecahan masalah dan mencari 

informasi, faktor afektif lebih mendominasi yakni merujuk pada ranah 

emosi dan perasaan. Faktor afektif memiliki domain antara lain 

penerimaan, pemberian respon atau partisipasi, penilaian atau penentuan 

sikap, organisasi yang bertujuan untuk penyatuan nilai, dan karakteristik 
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seorang individu. Dengan demikian individu dapat menghindari situasi 

yang menyiratkan risiko kegagalan dan memotivasi diri mencari informasi. 

4. Penguasaan Hidup Pesimistis-Afektif (Pessimistic-Affective mastery of 

life) 

Tipe penguasaan hidup dalam konteks ini ditandai dengan pengkristalan 

ekspresi ketidakberdayaan yang dipelajari. Individu tidak bergantung pada 

kemampuannya sendiri untuk memecahkan masalah kehidupan sehari–

hari, tetapi mengadopsi strategi untuk menghindari upaya–upaya sistematis 

guna memperbaiki situasinya. Ciri khas dari jenis ideal penguasaan hidup 

ini yaitu mendapatkan kesenangan instan dari hari ke hari.  Penemuan 

informasi yang sistematis memainkan peran penting karena reaksi 

emosional dan pengamatan pendek tentang perilaku pemecahan masalah 

yang mendominasi. 

Kemudian ada pula konsep dasar ketiga yaitu area subyek penemuan 

informasi non-pekerjaan adalah ambiguitas. Salah satu kesulitan terletak pada 

konsep bahwa penemuan informasi non-pekerjaan dihadapi oleh sesuatu yang 

tidak terkait dengan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari yang terjadi di lingkungan 

tempat kerja. Di sisi lain, isu-isu yang berhubungan dengan pekerjaan dan 

penemuan informasi non-pekerjaan cenderung tumpang tindih misalnya, seseorang 

mencari informasi mengenai kursus bahasa dapat menjadi sebuah pekerjaan 

profesional maupun hobi di waktu luang. Selain itu, penemuan informasi non-

pekerjaan dan yang berhubungan dengan pekerjaan membagi fitur lain, misalnya 
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kecenderungan untuk menerapkan prinsip, paling tidak dalam penemuan informasi 

dan saluran konsultasi. Dalam setiap kasus, ada kebutuhan untuk sebuah konsep 

tertentu untuk memperjelas ciri pembeda penemuan informasi non-pekerjaan. 

Misalnya, pertanyaan substansial yang sangat penting dalam analisis  formal yang 

dikonsultasikan oleh para ilmuwan akademik belum tentu berguna dalam studi 

penemuan informasi yang berhubungan dengan upaya seseorang untuk mencari 

pekerjaan baru. 

Konsep penemuan informasi kehidupan sehari-hari (Everyday Life 

Iinformation Seeking - ELIS) menekankan pada sifat dasar dari konteks non-

pekerjaan. Istilah-istilah seperti "penemuan informasi non-pekerjaan" dan 

"penemuan informasi penduduk" sudah ditinggalkan karena yang pertama masih 

cenderung kaku untuk digunakan dan yang terakhir ini sedikit mempersempit hal 

tersebut terutama yang mengacu pada hak dan kewajiban masyarakat terhadap 

lembaga-lembaga sosial sebagai pemilih dan sebagainya. Pengenalan konsep ELIS 

seharusnya tidak diinterpretasikan sebagai upaya untuk menciptakan dikotomi 

palsu antara proses pekerjaan terkait dan penemuan informasi "lainnya". Jika 

didefinisikan secara luas, konsep ELIS mengacu pada perolehan berbagai elemen 

informasi (baik kognitif dan ekspresi) yang diterapkan oleh seseorang untuk 

menyesuaikan diri dalam kehidupan sehari-hari atau untuk memecahkan masalah 

dimana tidak secara langsung berhubungan dengan kinerja tugas kerja. Masalah 

tersebut dapat dikaitkan dengan berbagai bidang kehidupan sehari-hari, misalnya 

suatu hal yang berkaitan dengan konsumsi dan perawatan kesehatan. 
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Cara-cara di mana tiap individu memonitor peristiwa sehari-hari dan 

mencari informasi untuk memecahkan masalah-masalah tertentu yang ditentukan 

oleh nilai-nilai, sikap, dan karakteristik minat yang berkaitan dengan cara hidup 

mereka. ELIS menerima makna melalui nilai-nilai, sikap dan minat. Dalam 

kebanyakan kasus, relevansi sumber dan saluran informasi yang berbeda 

dievaluasi atas dasar keakraban dan efektivitas mereka dalam situasi penggunaan 

informasi. Hal ini dikarenakan sumber dan saluran informasi yang berbeda 

dianggap sebagai keakraban atau hal asing dalam konteks cara hidup seseorang. 

Selain itu penggunaannya menjadi alami atau bahkan jelas dalam situasi masalah 

tertentu. ELIS tampaknya sering diarahkan oleh asumsi yang tidak dipantulkan 

mengenai ketersediaan saluran dan sumber tertentu serta kemudahan 

penggunaannya. 

Savolainen (1995) menggunakan model di atas dalam studi empiris yang 

dilakukan di Finlandia. Penelitian ini difokuskan pada dua kelompok, yang 

mewakili kelas menengah dan kelas pekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

perbedaan habitus yang terkait antara kelas-kelas sosial terbukti seperti yang 

diharapkan mengenai sifat pekerjaan, hubungan antara kerja dan liburan, dan sifat 

hobi. Perbedaan yang paling khas ditemukan dalam sifat hobi. Model konsumsi 

yang lebih khas dalam pembelian buku, majalah, dan surat kabar. Studi empiris 

memperkuat asumsi bahwa cara hidup mengarahkan penemuan informasi secara 

signifikan. Dalam hal ini diambil contoh seorang guru lebih bersemangat untuk 

mencari informasi faktual dari berbagai media, kemudian mereka mengambil 

sikap yang lebih kritis terhadap pasokan hiburan ringan dari radio, televisi, surat 
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kabar, dan majalah. Namun studi ini juga mengungkapkan bahwa kepentingan 

pribadi dan situasi kehidupan saat ini mempengaruhi penggunaan media. 

Tampaknya ada guru yang tidak terlalu tertarik pada budaya atau politik yang 

merupakan bagian dari surat kabar, sama dengan beberapa pekerja yang menyukai 

dokumenter dan mengambil pandangan kritis tentang hiburan. 

Singkatnya, model ELIS menyediakan kerangka kerja holistik untuk faktor 

sosial dan psikologis yang mempengaruhi masyarakat dalam pemenuhan sumber 

informasi sehari-hari. Faktor sosial dan psikologi seseorang memiliki peranan 

penting dalam proses penemuan informasi, faktor tersebut bisa terjadi karena 

adanya interaksi sosial antara individu satu dengan individu lainnya dalam suatu 

kelompok masyarakat tertentu. Sehingga akan memunculkan suatu identitas yang 

khas dimiliki oleh suatu kelompok tersebut. Misalnya adanya komunitas 

backpacker yang mewadahi para individu pecinta traveling dengan anggaran dana 

yang murah dan bersifat dinamis dalam menentukan sebuah perjalanan. Model 

tersebut dapat dikembangkan dengan mengelaborasi konsep penguasaan hidup dan 

memvalidasi jenis penguasaan hidup. Misalnya, jenis penguasaan kehidupan dapat 

diselidiki secara empiris dalam kaitannya dengan konteks masyarakat persepsi 

sensitif informasi yang berkaitan kompetensi mereka (Savolainen: 2002).  

I.6. Definisi Konseptual  

I.6.1. Faktor-faktor cara hidup  

Faktor-faktor cara hidup adalah faktor yang terdiri atas (1) Analisis 

struktur anggaran waktu, (2) Analisis model konsumsi barang dan jasa, (3) 

Analisis Hobi. Faktor-faktor tersebut mengarahkan kepada praktek perilaku 
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penemuan informasi dalam kehidupan sehari-hari (Everyday Life Information 

Seeking – ELIS) dalam hal ini adalah penemuan informasi kelompok backpacker. 

Faktor pertama, analisis struktur anggaran waktu dapat didefinisikan 

sebagai struktur yang digambarkan sebagai hubungan antara rutinitas kerja sehari-

hari dan pemanfaatan waktu luang untuk kepentingan backpacking. 

Faktor kedua, analisis model konsumsi barang dan jasa dapat didefinisikan 

sebagai gambaran yang menunjukkan tentang bagian dari jumlah uang yang 

dihabiskan oleh backpacker untuk memperoleh barang dan jasa guna memenuhi 

keperluan backpacking.  

Faktor ketiga, analisis hobi dapat didefinisikan sebagai sesuatu hal yang 

paling disenangi oleh seseorang untuk mengisi waktu luang dengan kegiatan 

backpacking. 

I.6.2. Sumber Informasi 

  Sumber informasi adalah segala sesuatu hal yang digunakan oleh 

backpacker guna memonitor peristiwa sehari-hari dan mencari informasi untuk 

memecahkan masalah tentang backpacking. 

I.6.3. Tipologi penguasaan hidup 

Tipologi penguasaan hidup adalah pengelompokan model penemuan 

informasi seseorang yang terdapat dalam praktek perilaku penemuan informasi 

dalam kehidupan sehari-hari (Everyday Life Information Seeking – ELIS) untuk 

memecahkan masalah atau menemukan informasi tentang backpacking. Terdapat 

empat tipologi ideal dalam penguasaan hidup backpackers, antara lain: (1) 
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Penguasaan Hidup Optimistis-Kognitif, (2) Penguasaan Hidup Pesimistis-

Kognitif, (3) Penguasaan Hidup Defensif-Afektif, serta (4) Penguasaan Hidup 

Pesimistis-Afektif. 

1. Penguasaan Hidup Optimistis-Kognitif (Optimistic-Cognitive mastery 

of life) 

Tipe penguasaan hidup optimistis-kognitif dalam konteks penemuan 

informasi ini ditandai dengan adanya ketergantungan kuat seorang 

backpacker terhadap sumber dan saluran informasi dengan pikiran 

positif serta dirinya sendiri mampu menemukan informasi terkait 

dengan backpacking. Dengan kata lain, backpacker jenis ini memiliki 

pengalaman yang baik tentang manajemen perencanaan dalam 

melakukan perjalanan dan bisa dikatakan ahli (expert) pada kegiatan 

backpacking.  

2. Penguasaan Hidup Pesimistis-Kognitif (Pessimistic-Cognitive mastery 

of life) 

Tipe penguasaan hidup pesimistis-kognitif dalam konteks penemuan 

informasi ini ditandai dengan pendekatan pemecahan masalah dengan 

cara yang kurang ambisius yang memungkinkan masalah tidak 

terselesaikan secara optimal. Backpacker jenis ini sedikit ragu-ragu 

dalam mencari informasi terkait dengan petualangannya. Dengan kata 

lain backpacker ini masih dalam tahap menjadi backpacker sejati atau 

disebut juga dengan backpacker pemula. 
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3. Penguasaan Hidup Defensif-Afektif (Deffensive-Affective mastery of 

life) 

Tipe penguasaan hidup defensive-afektif dalam konteks penemuan 

informasi ini didasarkan pada pandangan backpacker yang optimis 

tentang solvabilitas suatu masalah dengan cara memotivasi diri untuk 

tetap mencari informasi backpacking agar resiko kegagalan pada saat 

perjalanan dapat dihindari. Backpacker jenis ini sangat 

memperhitungkan resiko yang terjadi sebelum dan saat perjalanan 

dilakukan.   

4. Penguasaan Hidup Pesimistis-Afektif (Pessimistic-Affective mastery of 

life) 

Tipe penguasaan hidup pesimistis-afektif dalam konteks penemuan 

informasi ini ditandai dengan backpacker tidak bergantung pada 

kemampuannya sendiri untuk memecahkan masalah kehidupan sehari–

hari, tetapi mengadopsi strategi dari backpacker lain untuk 

menghindari upaya–upaya sistematis guna mendapatkan kesenangan 

instan dari hari ke hari yang memainkan peran reaksi emosional dan 

pengamatan pendek dalam penemuan informasi tentang backpacking. 

Backpacker jenis ini lebih bersifat ikut-ikutan saja, dengan kata lain 

dia melakukan perjalanan karena diajak temannya tanpa mengetahui 

resiko yang terjadi dan informasi yang terkait dengan backpacking. 
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I.7. Definisi Operasional 

Konsep-konsep yang harus dioperasionalkan dalam penelitian perilaku 

penemuan informasi kelompok backpacker (pelancong mandiri) di Surabaya ini 

antara lain: 

1. Faktor-faktor cara hidup seorang backpacker 

a. Faktor analisis struktur anggaran waktu, disusun kedalam indikator: 

 Profesi dan beban pekerjaan 

 Pembagian waktu antara rutinitas kerja sehari-hari dan kegiatan 

backpacking 

b. Faktor analisis model konsumsi barang dan jasa 

 Penghasilan per bulan dan sumber pendapatan 

 Jumlah konsumsi untuk kegiatan backpacking 

c. Faktor analisis hobi 

 Kota dan tujuan perjalanan wisata  

 Intensitas bepergian dengan backpacking ke kota tujuan wisata 

2. Sumber Informasi, disusun kedalam indikator: 

 Jenis sumber informasi yang digunakan oleh backpacker 

 Alasan pemilihan sumber informasi backpacking 

 Frekuensi mengakses sumber informasi backpacking 
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 Cara memperoleh sumber informasi backpacking 

3. Tipologi penguasaan hidup seorang backpacker, terdiri dari (1) 

Penguasaan hidup optimistis-kognitif (Optimistic-cognitive mastery of 

life), (2) Penguasaan hidup pesimistis-kognitif (Pessimistic-cognitive 

mastery of life), (3) Penguasaan hidup defensive-afektif (Defensive-

affective mastery of life), (4) Penguasaan hidup pesimistis-afektif 

(Pessimistic-affective mastery of life) disusun kedalam indikator: 

 Latar belakang kegiatan backpacking dan Penggabungan diri 

kedalam komunitas 

 Strategi backpacking 

I.8. Metode dan Prosedur Penelitian 

I.8.1. Pendekatan dan Tipe Penelitian 

Penelitian tentang perilaku penemuan informasi kelompok backpacker 

(pelancong mandiri) di Surabaya ini menggunakan metode penelitian kuantitatif-

deskriptif. Penelitian ini dipilih karena peneliti menggambarkan model perilaku 

penemuan informasi tanpa melakukan pengujian hipotesis (Singarimbun: 1995). 

Penelitian kuantitatif-deskriptif merupakan jenis penelitian yang menggambarkan 

atau menguraikan atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan 

terhadap objek (Kountur: 2003). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran tentang perilaku penemuan informasi kelompok backpacker (pelancong 

mandiri) di Surabaya yang meliputi untuk mengetahui faktor-faktor cara hidup 
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apa sajakah yang mempengaruhi seseorang dalam menemukan informasi 

backpacking, untuk mengetahui tipologi penguasaan hidup backpacker ketika 

menemukan sumber-sumber informasi, untuk mengetahui sumber-sumber 

informasi apa sajakah yang dibutuhkan backpacker guna penemuan informasi 

yang signifikan. Peneliti menggunakan pendekatan observasi kepada calon 

responden yakni kelompok backpacker di Surabaya untuk menemukan data-data 

yang dibutuhkan.   

I.8.2. Waktu dan Lokasi Penelitian 

 Untuk menggambarkan perilaku penemuan informasi kelompok 

backpacker (pelancong mandiri) di Surabaya, maka peneliti melibatkan para 

anggota komunitas backpacker yang berdomisili di Surabaya dan sekitarnya. 

Mereka didominasi oleh kaum muda para pecinta traveling dan backpacking yang 

memiliki akses internet. Oleh karena itu, para anggota komunitas tersebut 

berinteraksi melalui forum online facebook. Selain itu mereka juga mengadakan 

pertemuan (gathering) atau diskusi di Kota Surabaya. Penelitian ini dilakukan 

dengan durasi waktu turun lapangan kurang lebih selama satu minggu pada 

tanggal 1 – 7 Mei 2015. 

I.8.3. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling yakni 

dengan sampel bola salju. Metode sampel bola salju adalah metode penentuan 

sampel yang pada awalnya sangat kecil jumlahnya karena keterbatasan informasi 

yang dimiliki oleh peneliti, kemudian peneliti menentukan responden pertama 
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untuk menyebutkan rekan-rekannya yang memiliki karakteristik sama dengan 

mereka misalnya komunitas backpacker sehingga jumlah sampel yang diperlukan 

dalam penelitian semakin bertambah banyak dan terpenuhi jumlahnya (Effendi: 

2012). Responden yang diambil pada penelitian ini adalah anggota komunitas 

backpacker yaitu komunitas Rinjaniholic, komunitas Gembel Elite Traveller 

Surabaya (GETS), komunitas Jatim Backpacker, komunitas Backpacker Dunia, 

komunitas Backpacker Indonesia Regional Surabaya, dan Komunitas Pecinta 

Alam Arek Suroboyo (KOMPAAS) dengan menggunakan kuisioner melalui 

metode survey online yaitu media sosial Facebook dan metode survey offline 

dengan bertemu langsung dengan anggota komunitas. Peneliti menyebarkan 

kuisioner kepada 100 responden. 

I.9. Rencana Analisis 

I.9.1. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang ingin diperoleh peneliti adalah data kuantitatif deskriptif. Oleh 

karena itu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara 

lain: 

I.9.1.1. Data primer 

Pengumpulan data primer ini dilakukan dengan menggunakan kuisioner 

semi tertutup kepada responden. Selain itu peneliti juga melakukan 

wawancara dengan anggota komunitas backpacker di Surabaya yang 

bertujuan untuk memperoleh data tambahan. Komunikasi berlangsung 

dalam bentuk tanya jawab secara langsung tatap muka dan tanya jawab 
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secara online. Melalui sedikit wawancara, peneliti dapat menangkap 

perasaan, emosional, dan motif yang dimiliki oleh responden. 

I.9.1.2. Data sekunder 

Pengumpulan data sekunder ini diperoleh peneliti melalui jurnal penelitian 

dan majalah yang sebelumnya diakses secara online, baik jurnal penelitian 

maupun majalah terbitan luar negeri dan jurnal penelitian dalam negeri. 

Data tersebut menjadi referensi dalam melakukan penelitian sekaligus 

sebagai pembanding apakah terdapat temuan data tentang karakteristik 

responden yang ada di jurnal penelitian sebelumnya dengan kajian yang 

sedang diteliti oleh peneliti. Sumber data sekunder dipilih karena peneliti 

merasa kesulitan dalam memperoleh data primer, misalnya hal-hal yang 

bersifat pribadi dari responden yang sulit didapatkan secara langsung. 

Sumber data sekunder ini diharapkan dapat membantu mengungkap data 

yang diharapkan. 

I.9.1.3. Studi Literatur / Studi Pustaka 

Studi literature atau studi pustaka dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk 

menemukan variable-variabel yang akan diteliti, membedakan hal-hal 

yang sudah dilakukan dan menentukan hal-hal yang perlu dilakukan, 

melakukan sintesa dan menemukan perspektif baru, menentukan makna 

dan hubungan antar variabel (Sarwono: 2006). Studi literature ini 

didapatkan dari berbagai macam sumber-sumber seperti buku referensi, 

abstrak hasil penelitian, indeks, review, dan jurnal. 
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I.9.2. Teknik Pengolahan Data 

 Teknik pengolahan data dilakukan untuk kebutuhan analisis yang berhasil 

diperoleh dari data-data kuisioner terstruktur dan kuisioner semi terbuka yang 

diisi oleh responden. Tahapan yang dilakukan untuk pengolahan data antara lain: 

1. Editing 

Proses editing adalah proses dimana peneliti melakukan klarifikasi, 

keterbacaan, konsistensi dan kelengkapan data yang sudah terkumpul dari 

responden yaitu para anggota backpacker di Surabaya.  

2. Pengembangan Variabel 

Pengembangan Variabel adalah spesifikasi semua variable yang 

dibutuhkan oleh peneliti tentang perilaku penemuan informasi kelompok 

backpacker (pelancong mandiri) di Surabaya sudah terkumpul kedalam 

data ataukah belum terkumpul. Apabila data yang terkumpul belum 

lengkap maka peneliti melakukan spesifikasi ulang terhadap variabel. 

3. Coding 

Pemberian kode (coding) bertujuan agar data dapat dipindahkan kedalam 

analisis berikutnya dengan menggunakan SPSS. Dalam pemberian kode 

ini data diubah kedalam bentuk angka-angka. Peneliti memberi kode 

terhadap variabel-variabel yang berkaitan dengan perilaku penemuan 

informasi kelompok backpacker (pelancong mandiri) di Surabaya. 

4. Membuat Struktur Data 

Tahapan selanjutnya dari pengolahan data yaitu membuat struktur data. 

Dalam hal ini peneliti membuat struktur data yang mencakup semua data 
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yang berkaitan dengan perilaku penemuan informasi kelompok 

backpacker (pelancong mandiri) di Surabaya yang dibutuhkan untuk 

analisis kemudian dipindahkan kedalam system SPSS komputer.  

5. Tabulasi 

Tabulasi merupakan kegiatan untuk menggambarkan jawaban responden 

dengan cara tertentu. Tabulasi juga dapat digunakan untuk menciptakan 

statistic deskriptif variable-variabel yang diteliti yakni berkaitan dengan 

perilaku penemuan informasi kelompok backpacker (pelancong mandiri) 

di Surabaya. 

I.9.3. Teknik Analisis Data 

Pada tahap analisis data, data kuantitatif yang sudah diolah melalui 

program SPSS 20 akan dianalisis dan diinterpretasikan secara teoritik. Data-data 

kuantitatif disini berupa kuisioner yang telah diolah menjadi tabel serta 

wawancara probing dengan beberapa responden pada saat turun lapangan. 

Wawancara dilakukan agar peneliti memperoleh data yang valid untuk diperoleh 

suatu gambaran lebih jelas tentang permasalahan dalam penelitian perilaku 

penemuan informasi kelompok backpacker (pelancong mandiri) di Surabaya. 
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