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Abstrak  

 Penelitian ini mengkaji mengenai Kebutuhan Informasi Anak Jalanan Rumah 

Kampung Anak Negeri Surabaya yang mana peneliti ingin mengetahui gambaran 

kebutuhan informasi anak jalanan dengan menggunakan metode  penelitian 

kuantitatif deskriptif. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah Proposive 

Sampling. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu: kebutuhan informasi anak 

jalanan cenderung pada informasi tentang agama. Dalam proses penemuan informasi 

saluran informasi yang digunakan anak jalanan ialah lebih didominasi guru, pengajar, 

pengasuh, dan pembina karena dianggap lebih efisien. Dan media yang digunakan 

cenderung pada jenis koleksi buku (teks, fiksi, penunjang). Hambatan dalam 

penemuan informasi lebih cenderung dari segi internal yaitu, perasaan/ suasana hati 

(bosan, malas,dll), dan kesulitan bertanya kepada ahli (guru,pembina) terhadap 

informasi yang didapat.  

Kata kunci: kebutuhan informasi, anak jalanan 

Abstract 

This study examines the Information Needs of Street Children Village 

Children's Home of Surabaya where researchers wanted to find a picture of the 

information needs of street children by using descriptive quantitative research 

methods. Sample selection method used is Proposive Sampling. This study resulted in 

the conclusion that: the information needs of the street children tends to information 

about religion. In the process of information discovery channel information used 

street children is more dominated by teachers, educators, caregivers, and coaches 

because they are more efficient. And media used are likely to type books (texts, 

fiction, support). Barriers in information discovery is more likely in terms of internal 

ie, feeling / mood (tired, lazy, etc.), and ask the expert difficulty (teachers, coaches) 

of the information obtained. 

Keywords: information needs, street children 
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Pendahuluan  

Kebutuhan akan informasi pada anak jalanan saat ini lebih relevan dan lebih 

baru dengan bergesernya masyarakat era industri ke era informasi yang 

mempengaruhi konsumsi akan informasi secara luas. Dengan demikian pentingnya 

informasi juga dapat membuat mengorbankan manusia dari segi waktu, tenaga, dan 

uang untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkannya. Maka masyarakat akan 

kesulitan menentukan keputusan paling tepat, seperti halnya pada anak-anak, mereka 

akan mencari informasi tersebut demi kebutuhan yang mereka inginkan. merupakan 

aset terpenting akan keberadaan bangsa di masa yang akan datang. Namun pada 

kenyataannya, tidak semua anak bangsa mendapat perlakuan sama dilingkungan 

masyarakat, seperti halnya salah satu yang dialami anak jalanan. Mereka tidak diberi 

hak yang sama bahkan jarang ada yang peduli atau bahkan mengakui mereka. Hak 

sebagai manusia yang memiliki harga diri dan martabat sebagai manusia, anggapan 

yang ada justru mereka adalah sampah masyarakat yang mengotori keindahan dan 

ketertiban kota. Padahal mereka menjalani hal seperti itu bukan mereka yang 

menginginkan seperti itu, tapi semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup 

mereka, karena memang tidak ada pilihan lain untuk bisa memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Dengan peristiwa ini pemkot Surabaya menjaring anak-anak jalanan untuk 

melanjutkan sekolah dan bertinggal pada yayasan yang sudah disediakan pemkot 

Surabaya sehingga anak-anak dalam melangsungkan kehidupan yang layak. 

Di era globalisasi, informasi telah menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan 

manusia. Pemanfaatannya telah merambah ke seluruh aspek kehidupan tidak 

terkecuali di bidang perpustakaan. Seperti halnya masyarakat informasi memiliki 

kebutuhan utama untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan sebagai penunjang 

berbagai aktivitas keseharian maupun tuntutan-tuntutan yang lain. Kebutuhan akan 

informasi dirasakan akan terus bertambah bagi seseorang setiap kali ia selalu 

memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap sesuatu. Dan rasa ingin tahu timbul 

ketika seseorang ingin menambah daftar panjang pengetahuannya. Kebutuhan 

informasi merupakan kesenjangan dalam memahami sesuatu, yaitu ketika seseorang 

mengalami situasi dimana mereka harus membuat keputusan ,menjawab pertanyaan, 

menempatkan fakta-fakta, memecahkan masalah atau memahami sesuatu (Zipperer, 

1993: 70-73). Makna kebutuhan disini yaitu keadaan yang ditandai dengan perasaan 

kekurangan dan ketidaksempurnaan yang dirasakan seseorang sehingga merusak 

kesejahteraannya. Jika digabungkan dengan definisi  informasi, maka  kata kebutuhan 

informasi adalah permintaan terhadap informasi, yang merupakan perwujudan dari 

adanya rasa kekurangan dalam diri manusia. Kita tahu jika kita membicarakan sebuah 

informasi tidak pernah lepas dari teknologi pada hakikatnya teknologi yang 

berkembang dengan berbagai media yang memudahkan dalam proses berkomunikasi 

diantaranya ialah internet yang saat ini sedang marak dengan berbagai inovasi 

merupakan perkembangan dari teknologi komunikasi generasi sebelumnya. Media 

lainnya seperti radio, televisi, video, multimedia, dan media lainnya telah digunakan 

dan dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan. Apalagi media internet yang 
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memiliki sifat interaktif, bisa sebagai media masa dan interpersonal, seperti halnya 

anak jalanan mereka memanfatkan internet untuk mencari pengetahuan baru, bukan 

hanya itu mereka sudah menggunakan sosial media seperti facebook,dll.  

Menurut Wersig, kebutuhan informasi didorong oleh a problematic situation 

dimana seseorang merasa harus memperoleh masukan dari sumber-sumber di luar 

dirinya. Harisanty (2007) bahwa hal ini juga sangat mungkin terjadi pada kebutuhan 

informasi remaja yang sedang duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal 

ini disebabkan secara psikologis, usia remaja berada dalam fase pertengahan diantara 

masa kanak-kanak dan masa dewasa. Pencarian jati diri dan tingginya kebutuhan diri 

untuk diakui menjadi kompleksitas tersendiri. Dalam rangka memenuhi kebutuhan-

kebutuhan tersebut, orang memerlukan informasi. Berdasarkan beberapa pendapat 

tentang kebutuhan informasi, maka kondisi yang menyebabkan munculnya kebutuhan 

informasi adalah pada saat seseorang menemui suatu masalah yang belum dapat 

dicari solusinya secara pribadi, sehingga ia memerlukan informasi 

dari sumber-sumber di luar dirinya.  Sehingga dengan adanya fasilitas perpustakaan  

yang tersedia di yayasan kampung anak negeri dapat sedikit membantu anak jalanan 

dalam memenuhin kebutuhan.  

 Dari latar belakang masalah yang peneliti uraikan, membuat peneliti tertarik 

untuk menggambarkan lebih lanjut tentang kebutuhan informasi anak jalanan. Maka 

dari itu peneliti akan mengadakan penelitian yang di lakukan pada rumah kampung 

anak negeri yang termasuk salah satu dari lembaga liponsos yang ada di wonorejo 

Surabaya. 

Landasan Teori  

Kebutuhan Informasi 

Ketika seseorang melakukan kegiatan penemuan informasi, hal ini didorong oleh 

keinginan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing individu dalam berkehidupan 

sehari-hari, termasuk adanya kebutuhan untuk memenuhi informasi sebagai proses 

pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Kata “informasi” dikaitkan 

dengan kata “kebutuhan” karena ini menegaskan sebuah kebutuhan dasar yang mirip 

dengan kebutuhan dasar manusia lainnya, yang oleh para psikolog dibedakan dalam 

tiga kategori, yaitu kebutuhan fisiologis, afektif, dan kognitif (Rohde, 1986: 53). 

Menurut Wilson, kebutuhan informasi adalah sebuah pengalaman subyektif yang 

hanya terjadi pada pikiran orang yang sedang dalam kondisi membutuhkan dan tidak 

bisa secara langsung diakses oleh para pengamat (1997: 552). Salah satu kebutuhan 

terbesar manusia adalah memenuhi kebutuhan kognitifnya. Wilson mengartikan 

kebutuhan kognitif (cognitive needs) sebagai ‘need to find order and meaning in the 

environment’ (Eeva-Liisa: 1998). Kebutuhan ini berkaitan erat dengan motif 

seseorang untuk memperkuat atau menambah informasi, pengetahuan, dan 

pemahaman mengenai lingkungannya (Yusup, 1995). Lingkungan memiliki andil 

besar dalam membentuk perilaku yang ditunjukkan oleh seorang individu. Menurut 

Pirolli (2005), manusia secara adaptif membentuk perilaku mereka berdasarkan 
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lingkungan informasinya (information environments), demikian juga sebaliknya, 

lingkungan informasi juga dibentuk oleh manusia. Sehingga, tidak mengherankan 

jika alat yang digunakan dalam penemuan informasi masyarakat pun banyak 

diadaptasi dari fluktuasi informasi yang terjadi dalam lingkungan (Gleeson, 2001). 

Sedangkan konteks kebutuhan informasi terkait peran sosial (social roles) memiliki 

hubungan erat dengan teori peran (role theory). Teori yang diperkenalkan oleh Biddle 

dan Thomas ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki kecenderungan untuk 

menyesuaikan pencarian informasi mereka menurut konteks sosial dalam sebuah 

sistem sosial (Prabha, 2007). 

Konteks kebutuhan informasi yang terakhir menurut Wilson adalah kebutuhan terkait 

dengan karakteristik personal (individual characteristics). Kebutuhan ini berkaitan 

erat dengan pemenuhan faktor-faktor kognitif, afektif, serta kebutuhan untuk 

memperoleh hiburan (escapist needs). Kebutuhan afektif adalah kebutuhan untuk 

menambah pengetahuan dan informasi terkait dengan lingkungan (Yusup, 1995). 

Dalam konteks ini, informasi yang diperoleh akan digunakan oleh seorang individu 

untuk memenuhi kebutuhan personalnya. Kebutuhan afektif menurut Katz, Grevitch, 

dan Haz adalah kebutuhan yang berhubungan dengan penguatan estetis, hal yang 

dapat menyenangkan, dan pengalaman-pengalaman emosional (Yusup, 1995). 

Sedangkan escapist needs merupakan kebutuhan untuk melarikan diri, melepaskan 

ketegangan, dan hasrat untuk mencari hiburan atau pengalihan (diversion) (Yusup, 

1995). 

Hambatan dalam penemuan informasi  
Menurut Pendit mungkin hampir dipastikan setiap orang akan mengalami 

hambatan saat ini melakukan pencarian informasi. Hambatan tersebut disebabkan 

oleh beberapa factor internal dan eksternal, hanya saja hambatan bagi setiap orang 

tertunya berbeda. Segala tindakan didasarkan pada suatu keadaan yang dipengaruhi 

oleh lingkungan, pengetahuan, situasi, dan tujuan yang ada pada diri manusia.  

Kaini (1992) menyatakan bahwa ternyata perilaku pencarian informasi sangat 

diperlukan oleh faktor lingkungan seperti situasi dalam pengambilan keputusan, 

bagaimana cara menjawab, faktor yang terdapat dilapangan, serta faktor mengerti 

tidaknya apa yang sedang di cari.   

Menurut Wilson unsur hambatan dalam model perilaku informasi yang ia 

ajukan pada tahun 1981. Hambatan tersebut terdiri atas hambatan internal (terkait 

dengan factor psikologis, kognitif, demografis, interpersonal atau terkait dengan 

peran), dan hambatan yang akan datang dari lingkungan eksternal/ situasional yaitu 

hambatan yang dalam masalah waktu, budaya yang berlaku, dan yang berkaitan 

dengan karakteristik sumber informasi. 
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Motode  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif.  Dan menggunakan 

tipe penelitian deskriptif karena penelitian ini bermaksud menggambarkan kebutuhan 

informasi pada rumah kampung anak negeri liponsos di Surabaya tanpa melakukan 

hipotesa. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan atau 

uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang 

diteliti (Singarimbun, 1995). Penelitian ini menggunakan metode survey karena 

sesuai dengan tingkat kealamiahan pengambilan data. Bahwa metode penelitian ini 

digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah bukan buatan, 

tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data seperti mengedarkan 

kuiseoner. 

Hasil dan Pembahasan 

Dalam kebutuhan informasi personal disini lebih banyak yang memilih sangat 

setuju. Baik informasi tentang kesehatan, informasi tentang agama, informasi tentang 

hobi, informasi tentang keterampilan, informasi tentang hiburan, informasi tentang 

pekerjaan. Hal ini kita simpulkan bahwa pada tahap personal kebutuhan informasi 

anak jalanan cenderung pada informasi tentang agama, pada informasi tentang agama 

ini anak jalanan cenderung memilih jawaban ini dengan  jumlah prosentase 56,7%. 

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat dilihat dengan probing yang dilakukan 

peneliti tentang kebutuhan informasi agama, disini terlihat bahwa anak jalanan sangat 

antusias terhadap kebutuhan agama. Mereka membutuhkan informasi agama karena 

pada kegiatan yayasan cenderung tentang kegiatan rohani. Seperti, pengajian, 

ceramaah,dll. Kegiatan ini lebih banyak dilakukan anak jalanaan saat mereka berada 

di panti. Dan kegiatan yang paling utama yaitu, sholat berjamaah kemudian 

dilanjutkan dengan ceramaah. Seperti halnya yang dikatakan oleh Zipperer kebutuhan 

informasi itu muncul ketika seseorang mengalami  situasi dimana mereka harus 

membuat keputusan, menjawab pertanyaan, menempatkan fakta-fakta, memecahkan 

masalah atau memahami sesuatu. Hal ini telah disampaikan diatas bahwa ank jalanan 

telah membuat keputusan terhadap pertanyaan-pertanyaan mereka berdasarkan fakta 

yang mereka alami seperti anak-anak memilih informasi tentang agama dengan 

alasan mereka membutuhkannya dikarenakan berbagai kegiatan yayasan lebih 

cenderung dengan kegiatan agama hal ini membuat anak jalanan menetapkan 

informasi yang ia butuhkan yaitu informasi tentang agama. Sedangkan pada 

kebutuhan informasi peran sama halnya dengan kebutuhan informasi personal lebih 

banyak yang memilih sangat setuju. Pada kebutuhan informasi peran ini bahwa anak 

jalanan lebih cenderung memilih informasi untuk mengikuti perkembangan baru 

dengan prosentase 50%. Pada kebutuhan lingkungan anak jalanan mendominasi pada 

informasi tentang perkembangan minat dan bakat dengan prosentase 56.7%. Pada 

kebutuhan informasi ini pada dasarnya anak-anak cenderung pada kebutuhan 

informasi tentang perkembangan minat dan bakat karena di nilai mereka seperti 
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mendapat hal yang baru, sehingga mereka ingin lebih mengembangkan dan 

mengetahuai apa yang menjadi bakat dari diri mereka sehingga mereka bisa 

mewujudkan mimpi.  

Pada proses ini merupakan proses dalam penemuan/ penelusuran informasi 

dimana seseorang mampu menemukan informasi untuk memenuhi kebutuhan 

informasinya. Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan dapat dijelaskan bahwa 

hasil penelitian anak jalanan tentang keaktifan penelusuran informasi sejumlah 27 

anak jalanan sekitar 90% memilih setiap hari dalam penelusuran informasi. Hal ini 

dikarenakan pembajaran pada yayasan anak jalanan berlansung setiap hari. Kemudian 

tentang jenis koleksi yang digunakan anak yang  jalan lebih banyak memilih buku 

(teks,fiksi,penunjang) dan sisanya  anak jalanan memilih jenis serial (majalah, Koran, 

tabloid, dan jurnal). Hal ini dikarenakan anak-anak lebih banyak yang menyebutkan 

bahwa mereka lebih mudah untuk belajar menggunakan buku penunjang, kemudian 

sisa waktunya mereka habiskan dengan sekedar membaca majalah, Koran, atau 

komik. Sedangkan kebutuhan informasi tentang saluran informasi yang digunakan 

anak jalanan lebih cenderung memilih guru, pengajar, pengasuh, pembina. Sedangkan 

sisanya memilih perpustakaan dan media elektronik Selanjutnya proses penemuan 

informasi pada kebutuhan peran yaitu pada tahap ini memfokuskan anak jalanan pada 

informasi membandingkan informasi dengan informasi yang didapatkan dengan 

beberapa pilihan. Dari hasil yang didapatkan pada penelitian dilapangan hasilnya 

menyebutkan bahwa anak-anak jalanan kadang-kadang dalam melakukan 

pembandingan informasi yang didapatkan. Alasannya merekanya membandingkan 

informasi tersebut untuk menambah pengetahuan dengan hasil lebih banyak yang 

dipilih 22 anak. Hal ini seperti adanya konflik dalam kognisi individu sehingga 

membuat individu merasa tidak nyaman. Akibatnya mereka akan berupaya 

memecahkan konflik tersebut dengan satu atau beberapa jalan penyelesaian. Tetapi 

pada hasil yang dilakukan peneliti dilapangan anak-anak cenderung tidak selalu 

melakukan pembandingan hal tersebut mungkin dikarenakan oleh beberapa faktor 

yang dapat dijelaskan pada faktor hambatan. Seperti salah satunya adalah rasa malas. 

Sehingga anak jalanan cenderung melakukan tanya jawab pada pembina atau pada 

teman yang dianggap mereka lebih pintar. Selanjutnya pada tahap kebutuhan 

informasi lingkungan kebutuhan informasi biasanya di dorong oleh situasi 

problematik yang terjadi dalam diri manusia pada lingkungan internalnya  (Pendit, 

1992) sehingga dalam hal ini difokuskan dalam proses pemenuhan kebutuhan 

seseorang dalam faktor lingkunga dimana seseorang memberikan suatu alasan yang 

menyebabkan seseorang harus mempunyai alasan untuk mencari informasi apa yang 

menyebabkan anak jalanan untuk bertempat tinggal dalam lingkungan rumah 

kampung anak negeri. Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti di lapangan, dari 

hasil disebutkan bahwa lebih banyak anak memilih mempunyai teman banyak dengan 

prosentase 66.7%. hal ini yang menyebabkan seseorang untuk mendorong 

pemenuhan kebutuhan informasinya. Sebagian besar anak jalanan mencari informasi 
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alasannya adalah mereka berlomba mencari/ bersaing dapat segala bentuk 

pembelajaran akademik maupun non akademik.  

Manfaat dalam kebutuhan informasi yang digambarkan oleh peneliti dalam 

penelitian dilapangan ialah secara keseluruhan rata-rata anak jalanan milih 

memanfaatkan untuk menambah informasi. Hal ini terbukti dengan jumlah yang 

paling banyak yaitu 16 responden (53.3%). 

Hambatan yang ditemui dalam penemuan informasi yaitu dari segi internal 

dan eksternal mempengaruhi anak jalanan dalam menemukan informasi. Hambatan 

yang paling banyak ditemui ialah pemahaman terhadap sumber informasi, pemilihan 

sumber informasi yang benar-benar sesuai, perasaan bosan, malas, kesulitan bertanya 

pada ahli, keterbatasan waktu pemakaian, keterbatasannya alat perangkat. Hal ini 

yang menyebabkan anak jalan memjadi kurang aktif dalam penemuan informasi guna 

memenuhi kebutuhannya. Dari hasil temuan data dilapangan diungkapkan bahwa 19 

anak jalanan memilih sangat setuju dengan adanya hambatan Perasaan/ suasana hati 

(bosan, malas,dll). Hal ini senada dengan yang telah dijelaskan pada salah satu factor 

hambatan internal diatas. Pada kenyataannya dilapangan anak jalanan mengakui 

adanya perasaan malas, bosan saat penemuan informasi.  

Penutup  

Kebutuhan informasi yang dibutuhkan anak jalanan didominasi oleh informasi terkait 

personal dan lingkungan dibandingkan dengan kebutuhan informasi terkait peran 

sosial. Hal ini dikarenakan karekteristik dari anak jalanan yang berada pada masa 

dimana  mereka memerlukan informasi untuk pembentukan jadi diri mereka. Hal ini 

seperti halnya yang disimpulkan peneliti bahwa mereka lebih cenderung dalam 

memilih informasi personal dengan informasi tentang agama, dan informasi terkait 

lingkungan mereka memilih informasi minat dan bakat hal ini diungkapkan mereka 

bahwa mereka ingin mendapatkan pengetahuan baru. Penyediaan fasilitas terkait 

penyediaan sumber informasi yang ada pada yayasan dianggap kurang memuaskan. 

Oleh karena itu perlu adanya peningkatan sumber-sumber informasi guna 

memaksimalkan pemenuhan kebutuhan informasi anak jalanan.  
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