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Abstract 

Senior high student wants information to support their own needs, role 

and also their environment, so to fulfill this needs senior high student try to 

perform information seeking from information channel. The goal of this research 

is to know the use of information channel by senior high student in Surabaya to 

fulfill their information needs. This research using descriptive kualitatives  

methods, and about 400 respondent are choosing by cluster random sampling 

from 4 Senior high school, which are from SMA Negeri 20, SMA GIKI2, SMA 

Muhammadiyah 2, dan SMA Mahardhika. This research found that senior high 

student in Surabaya are prefer to use another information channel than library, 

so it is important for school library to find a new strategy to fulfill  the 

information need of the student. 

Keyword : Information behavior, Information needs, Information channel 

 

Pendahuluan 

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. Rasa ingin tahu timbul ketika seseorang ingin menambah 

daftar panjang khasanah pengetahuannya. Menurut Wersig, kebutuhan informasi 

didorong oleh a problematic situation dimana seseorang merasa harus 

memperoleh masukan dari sumber-sumber di luar dirinya. Sedang Belkin, 

menamakan ini sebagai anomalous state of knowledge, seseorang merasa bahwa 

tingkat pengetahuannya tidak cukup untuk menghadapi situasi tertentu pada saat 

itu (Pendit, 2003: 126). 

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. 

Ditambahkan Jean Piaget bahwa perkembangan kognitif remaja dikatakan 

sebagai periode terakhir dan tertinggi dalam tahap pertumbuhan operasi formal 

(Setiono, www.e-psikologi.com). Idealnya, dalam tahapan ini, para remaja sudah 

memiliki pola pikir pribadi guna penyelesaian berbagai persoalan yang kompleks 

dan abstrak. Tidak seperti halnya anak-anak, yang langsung menerima informasi 

apapun, kapasitas remaja sudah bisa memproses informasi yang diterima dan 
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mengadaptasikannya dengan apa yang mereka pikirkan. Konklusi, prediksi, dan 

rencana masa depan dapat tercipta dari integrasi masa lalu dan masa sekarang.  

Remaja yang masih berusia sekolah seperti halnya siswa SMA tentu 

sangat membutuhkan informasi yang beragam. Mulai dari akses untuk mengetahui 

lebih jauh informasi seputar aktivitas akademik sekaligus membantu mereka 

untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah (peran sosial), akses untuk mengetahui 

kondisi dan situasi terbaru tentang sekolahnya maupun informasi kesiswaan 

lainnya (lingkungan), sampai pada akses untuk memenuhi kebutuhan pribadinya 

dalam rangka memenuhi keingintahuan akan sesuatu (personal). Untuk memenuhi 

kebutuhan informasi tersebut, remaja melakukan perilaku penemuan informasi 

melalui berbagai saluran informasi. 

Remaja menghabiskan sepertiga atau lebih waktu terjaga mereka dengan 

beberapa bentuk media massa, baik sebagai fokus utama atau sebagai latar 

belakang melakukan kegiatan yang lain. Perkiraan lainnya remaja menonton TV 

berkisar antara 2 sampai 4 jam per hari, dengan variasi yang cukup besar sekitar 

rata-rata tersebut. Beberapa remaja sedikit atau sama sekali tidak menonton TV; 

yang lain menonton selama 8 jam sehari. Menurut Houston & Alvarez, menonton 

televisi seringkali memuncak di masa akhir kanak-kanak dan mulai menurun pada 

beberapa titik di awal masa remaja akibat banyaknya media yang bersaing dan 

tuntutan sekolah serta kegiatan sosial (Santrock, 2003: 316). 

Ditambahkan oleh Fine, Mortimer & Roberts, bahwa kegiatan menonton 

televisi semakin berkurang tapi penggunaan media musik – radio, kaset, dan video 

musik – meningkat hingga 4 sampai 6 jam sehari di pertengahan masa remaja 

(Santrock, 2003: 316). Menurut Wartella, seiring remaja semakin dewasa, 

menonton film (di bioskop) semakin meningkat – lebih dari 50 persen remaja 

berusia 12 sampai 17 tahun menonton film setidaknya sekali sebulan. Pada tahun-

tahun terakhir, menonton kaset video telah menjadi kegiatan umum remaja, 

dengan keterlibatan remaja sebanyak 5 sampai 10 jam seminggu (Santrock, 2003: 

316). 

Remaja juga lebih banyak menggunakan media cetak dibandingkan anak-

anak. Membaca koran seringkali dimulai pada usia 11 sampai 12 tahun, dan terus 

meningkat hingga 60 sampai 80 persen remaja akhir membaca setidaknya 

beberapa koran. Dengan kecenderungan yang sama, membaca buku dan majalah 

terus meningkat secara bertahap selama masa remaja. Kira-kira sepertiga siswa 

tingkat pertama dan tingkat akhir sekolah lanjutan tingkat atas mengatakan bahwa 

mereka membaca majalah setiap hari, sementara 20 persen berkata mereka 

membaca buku non-sekolah setiap hari, laporan tersebut juga didukung oleh 

tingkat penjualan buku-buku remaja dan majalah. Namun demikian, pembacaan 

buku komik menurun tajam antara usia 10 dan 18 tahun (Santrock, 2003: 316). 

Mengingat beragamnya kebutuhan informasi siswa SMA ditambah saluran 

informasi yang bervariasi, maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui 

pemanfaatan saluran informasi oleh siswa SMA di Surabaya dalam pemenuhan 

kebutuhan informasi. 

 

Kebutuhan Informasi 
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Bouza menyebutkan bahwa kebutuhan informasi merupakan pengakuan 

seseorang atas adanya ketidakpastian dalam dirinya (Krikelas, 1983: 11). Rasa 

ketidakpastian ini mendorong seseorang untuk mencari informasi. Dengan 

demikian kondisi yang menyebabkan munculnya kebutuhan informasi adalah 

pada saat seseorang menemui suatu problem yang belum dapat dicari solusinya 

secara pribadi, sehingga ia memerlukan informasi dari sumber-sumber di luar 

dirinya.Menurut Wilson, kebutuhan informasi manusia terbagi dalam tiga 

konteks, yaitu kebutuhan terkait dengan karakteristik individu (individual 

characteristics), peran sosial yang disandang (social roles), dan lingkungan 

seseorang (person’s environment) (1981). Konteks kebutuhan informasi yang 

terkait dengan karakteristik personal (individual characteristics) ini berkaitan erat 

dengan pemenuhan faktor-faktor fisiologis, afektif, serta kognitif. Kebutuhan 

personal muncul berkaitan dengan peran yang dimainkan individu dalam 

kehidupan sosial, seperti seperangkat aktivitas, tanggung jawab individu, dan 

sebagainya. Selanjutnya kebutuhan yang terkait dengan lingkungan seseorang 

(person’s environment). 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. Wilson 

menambahkan bahwa seseorang membutuhkan informasi untuk mengikuti 

perkembangan yang terjadi di dunia sekitar. Savolainen menyatakan bahwa 

seseorang yang sedang dalam proses sense making akan berusaha mendapatkan 

informasi dari berbagai cara, baik melalui pencarian tradisional (perpustakaan, 

televisi, surat kabar, dan lain-lain) atau pencarian modern (internet dan sumber-

sumber digital) (Case, 2008). 

 

Saluran Informasi 

Ellis menyatakan bahwa ada suatu proses yang dilalui seseorang untuk 

mengikuti perkembangan informasi yang mereka butuhkan dengan menjaga 

perkembangan informasi dalam suatu bidang dengan secara teratur, yang 

dilakukan dengan mencari sumber-sumber tertentu (misalnya jurnal, surat kabar, 

konferensi, majalah, buku, dan katalog) (Meho, 2003). Dalam hal ini dikenal 

dengan istilah sumber informasi. Menurut Suwanto, sumber informasi merupakan 

sarana penyimpanan informasi (1997). Informasi dapat tersimpan dalam dokumen 

dan non-dokumen. Sumber informasi yang berupa dokumen dapat berbentuk 

buku, majalah, laporan penelitian, jurnal, sedangkan sumber informasi non-

dokumen adalah manusia, yakni teman, pustakawan, pakar, atau spesialis 

informasi. Pada dasarnya pemanfaatan saluran informasi menunjukkan 

kecenderungan yang sama dengan perilaku pemanfaatan sumber informasi. Hanya 

saja biasanya saluran informasi merupakan suatu sarana untuk mendapatkan 

informasi, seperti perpustakaan, televisi, internet, orang yang ahli di bidang 

tertentu, toko buku, maupun saluran informasi yang lain. 

Suatu sumber informasi menurut Murtonen adalah pembawa informasi 

yang dipercaya dapat memberikan kepuasan dalam memenuhi kebutuhan 

informasi (Byström, 1999). Brown secara khusus membagi sumber informasi ke 

dalam tiga tipe yaitu dirinya sendiri, orang lain, dan sumber lain yang bukan 
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manusia (Bystrom, 1999). Dikarenakan dalam mengerjakan tugas tertentu 

seseorang tidak bisa mendapatkan informasi dari dirinya sendiri, maka mereka 

berusaha untuk mencari sumber informasi secara interpersonal yaitu melalui 

bertanya dengan teman, ahli bidang tertentu, dan orang lain. Sedangkan buku, 

surat kabar, memo, selebaran adalah contoh dari impersonal sources (sumber 

informasi yang bukan orang). 

Pemilihan sumber informasi juga didasarkan pada pola kebiasaan. Meyers, 

Nathan, dan Saxton menyatakan bahwa pola kebiasaan diartikan bila di masa lalu 

sebuah sumber informasi dapat memenuhi kebutuhan seseorang maka ia akan 

cenderung menggunakan sumber informasi tersebut untuk waktu-waktu 

selanjutnya (2006). 

Qureshi menambahkan bahwa semakin paham siswa terhadap sumber-

sumber informasi yang ada, maka akan menyebabkan siswa tersebut paham 

terhadap cara menemukan informasi yang dibutuhkan sehingga akan 

meningkatkan kemampuan siswa dalam memanfaatkan media informasi yang ada  

(2002). Kondisi lingkungan yang penuh informasi akan mendorong siswa untuk 

berusaha menemukan informasi secara positif (optimal). Sebaliknya kondisi 

lingkungan di sekitar siswa yang kurang informasi akan menjadikan siswa 

mengambil langkah tertentu guna mendapatkan informasi di tempat lain.  

 

Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif 

yang digunakan sifatnya deskriptif. Populasi yang dituju dalam penelitian ini 

adalah siswa SMA di Surabaya dengan teknik penarikan sampel yang digunakan 

adalah sampel acak klaster (cluster random sampling). Dari 153 SMA yang ada di 

Surabaya akan diambil 4 SMA. Dengan demikian interval sampel 200.188 ÷ 4 = 

50.047. Adapun klaster yang terpilih adalah SMA Negeri 20, SMA GIKI 2, SMA 

Muhammadiyah 2, dan SMA Mahardika.  Dari perhitungan dengan menggunakan 

rumus Yamane didapatkan total sampel sebesar 350 namun peneliti membulatkan 

dengan mengambil 400 responden. 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: a) 

pengumpulan data primer, yakni dikumpulkan sendiri oleh penulis langsung 

melalui wawancara terstruktur kepada responden dengan berpedoman pada 

kuesioner. Selain melalui kuesioner, pengumpulan data dalam penelitian ini juga 

dilakukan dengan cara probing yang digunakan untuk mengetahui lebih dalam 

mengenai kecenderungan yang (dianggap) unik yang dinyatakan oleh para 

responden; b) pengumpulan data sekunder, yakni diperoleh dalam bentuk yang 

sudah diolah oleh pihak-pihak tertentu, yakni data dari institusi yang yang terkait 

misalnya data SMA dan data siswa yang akan diteliti baik melalui website, brosur, 

dan publikasi-publikasi lainnya, yang digunakan untuk keperluan gambaran 

umum dan analisis kualitatif. Setelah data dikumpulkan, tahap selanjutanya adalah 

pengolahan data. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Saluran merupakan seseorang atau suatu sistem yang mengandung 

informasi. Pemilihan saluran informasi ini biasanya juga didasari adanya 
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kesesuaian antara kebutuhan informasi dengan informasi yang dikandung oleh 

suatu saluran informasi. Kebutuhan informasi manusia terbagi dalam tiga konteks, 

yaitu kebutuhan personal, peran sosial yang disandang, dan lingkungan (Wilson, 

1981). Kebutuhan informasi seseorang yang beragam yang mana setiap orang 

memiliki kebutuhan informasi yang berjumlah lebih dari satu dan kebutuhan 

informasi masing-masing orang tersebut tidaklah sama maka tidak bisa dihindari 

jika tiap orang mendefinisikan kebutuhan informasi sesuai dengan situasi yang 

mereka miliki. Ditambahkan oleh Muperon bahwa latar belakang pendidikan dan 

lingkungan merupakan faktor utama yang mempengaruhi kebutuhan informasi 

seseorang (Bystrom, 1999). Berikut gambaran mengenai saluran informasi yang 

digunakan siswa SMA di Surabaya dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi 

mereka. 

Saluran informasi yang digunakan siswa SMA di Surabaya dalam 

memenuhi kebutuhan informasi untuk hiburan adalah lewat televisi. Diperkuat 

oleh Santrock bahwa televisi dapat mengalihkan remaja dari media cetak dan 

buku (2003: 316). Remaja, seperti halnya orang dewasa, sering menggunakan 

media sekedar untuk hiburan dan perbedaan yang menyenangkan dari kesibukan 

keseharian. Saluran informasi yang juga menjadi pilihan bagi siswa SMA di 

Surabaya adalah internet, yakni sebesar 29,25 %. Sebagian besar dari responden 

melakukan game-online dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi tentang 

hiburan. Sedangkan pemanfaatan perpustakaan sekolah untuk pemenuhan 

kebutuhan informasi hiburan sebesar 1,75 % dan perpustakaan lain sebesar 0,25 

%. Hal ini senada dengan yang diungkapkan Wersig bahwa pada kenyataannya 

sistem dan layanan informasi tradisional (perpustakaan) hanya dijadikan sebagai 

alternatif kecil diantara saluran informasi yang lain. Biasanya saluran informasi 

tradisional kurang diminati dalam proses penemuan informasi (Bystrom, 1999). 

Padahal salah satu fungsi perpustakaan adalah sebagai tempat rekreasi. Jika dilihat 

dari data di atas, maka fungsi ini bisa dikatakan belum dimanfaatkan secara 

maksimal. 

Gambaran mengenai jenis saluran informasi yang digunakan oleh siswa 

SMA di Surabaya dalam memenuhi kebutuhan informasi untuk kesehatan yakni 

melalui orang yang ahli di bidang tersebut baik melalui dokter, maupun orang lain 

yang dinilai kompeten. Perpustakaan juga menjadi pilihan bagi responden untuk 

memenuhi kebutuhan informasi akan kesehatan. Namun nilai yang diberikan 

cukup sedikit  dibandingkan saluran informasi toko buku, televisi, internet, 

maupun acara seminar. 

Sebagian besar responden memenuhi kebutuhan religi/keagamaan melalui 

orang yang ahli di bidang tersebut, misalnya kepada kyai, ustadz, atau pendeta. 

Televisi juga mendapatkan prioritas bagi responden. Semakin banyaknya acara-

acara televisi yang memuat acara-acara keagamaan, seperti dakwah/siraman 

rohani sampai pada sinetron-sinetron dan reality show yang bernafaskan 

keagamaan. Saluran informasi lain yang dimanfaatkan responden adalah guru. 

Para responden menyatakan bahwa guru, khususnya guru agama, lebih cepat dan 

lebih mudah diakses, cepat memberikan jawaban, dan informasi yang diberikan 

relatif terpercaya (reliable). Selain itu, mereka juga memenuhi kebutuhan 

informasi ini melalui toko buku/agen, yakni mereka berlangganan majalah rohani, 



 6 

atau membeli buku-buku keagamaan, kaset, VCD/DVD, atau hanya sekedar pergi 

ke toko buku untuk membaca saja. Sedangkan perpustakaan sekolah hanya 

dimanfaatkan responden sebesar 5,04%. Dalam hal ini sumber-sumber informasi 

yang tersedia di perpustakaan sekolah masih dirasa kurang dibanding saluran-

saluran informasi yang disebutkan di atas. 

Gambaran tentang saluran informasi yang digunakan siswa SMA di 

Surabaya dalam memenuhi kebutuhan informasi untuk pengembangan diri adalah 

guru. Acara seminar/pelatihan juga termasuk banyak diikuti oleh siswa SMA di 

Surabaya yang membutuhkan informasi tentang pengembangan diri. Saluran 

informasi lain yang digunakan adalah toko buku/agen karena menyediakan 

sumber-sumber informasi yang dirasa dapat memenuhi kebutuhannya, seperti 

majalah dan buku-buku populer. Televisi juga cukup banyak dimanfaatkan oleh 

responden. Banyak saluran TV yang menyajikan program-program untuk 

pengembangan diri, seperti Global TV yang digemari oleh anak muda dengan 

acara musiknya yakni MTV, TV-e yang menyajikan program pembelajaran 

bahasa Inggris, serta saluran-saluran TV lainnya. Menurut Clifford, Gunter, & 

McAleer bahwa televisi dapat memberikan gambaran mengenai dunia yang 

berbeda dengan dunia remaja yang menontonnya (Santrock, 2003: 317). Ini 

berarti melalui televisi remaja mendapat cakrawala pengetahuan yang lebih luas 

daripada yang didapat hanya dari orang tua, guru, dan teman sebaya mereka. 

Pemenuhan kebutuhan ini melalui teman  sebesar 5,34%. Dengan berdiskusi 

dengan teman menunjukkan bahwa responden sedang berusaha menggali 

pengetahuan yang tersimpan (embedded) dalam jejaringnya. Dalam teori modal 

sosial (social capital) disebutkan bahwa untuk memperoleh informasi tertentu, 

seseorang bisa mendapatkannya dengan mudah dari orang lain yang berada dalam 

satu jejaring (Johnson, 2004). Perpustakaan sekolah dimanfaatkan oleh responden 

sebesar 4,83%. Posisi perpustakaan sekolah masih di bawah saluran-saluran 

informasi yang sudah disebutkan di atas dalam pemenuhan kebutuhan informasi 

untuk pengembangan diri siswa SMA di Surabaya. 

Penggunaan toko buku/agen sebagai saluran informasi yang paling banyak 

digunakan siswa SMA dalam memenuhi kebutuhan informasi tentang 

fashion/mode. Saluran informasi lain yang sering mereka gunakan adalah televisi. 

Mereka mengaku bahwa mereka lebih sering meniru fashion artis-artis yang 

mereka kagumi, seperti cara berpakaian, sampai pada pernak-pernik yang 

digunakan artis tersebut. Internet dimanfaatkan oleh 17,05% responden. Mereka 

biasanya browsing tentang model figur yang mereka kagumi. Mereka memilih 

menggunakan saluran informasi internet karena kecepatannya dan mudah dalam 

penelusuran. Teman dipilih sebagai saluran informasi tentang fashion/mode. Pada 

banyak remaja, bagaimana mereka dipandang oleh teman sebaya merupakan 

aspek terpenting dalam kehidupan mereka. Pemanfaatan perpustakaan sekolah 

oleh siswa SMA di Surabaya dalam pemenuhan kebutuhan informasi tentang 

fashion/mode sebesar 5,78%. Mereka mengaku bahwa mereka lebih senang 

membaca majalah untuk menemukan informasi tentang fashion/mode, khususnya 

majalah remaja. Biasanya informasi yang disajikan  dalam majalah remaja ini 

selalu up to date yakni disesuaikan dengan trend yang sedang berkembang. 
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Saluran informasi yang paling banyak digunakan siswa SMA di Surabaya 

dalam memenuhi kebutuhan informasi tentang hobi adalah toko buku/agen. 

Berdasarkan hasil probing, sebagian besar dari mereka mengaku senang membaca 

majalah untuk menunjang hobi mereka. Biasanya mereka berlangganan atau 

membeli langsung ke toko buku, seperti majalah Otomotif, Gadis, Kawanku, serta 

majalah yang berkaitan dengan olah raga, komputer, dan musik. Internet berada 

pada urutan kedua Teman mendapatkan posisi bagi siswa SMA di Surabaya dalam 

pemenuhan informasi untuk menunjang hobi mereka. Menurut Santrock bahwa 

salah satu fungsi utama dari kelompok teman sebaya adalah untuk menyediakan 

berbagai informasi untuk dunia di luar keluarga. Dari kelompok teman sebaya, 

remaja menerima umpan balik mengenai kemampuan mereka. Remaja belajar 

tentang apakah yang mereka lakukan lebih baik, sama baiknya, atau bahkan lebih 

buruk dari apa yang dilakukan oleh remaja lain (2003: 220). Responden juga 

memilih televisi sebagai saluran informasi untuk menunjang hobinya, serta 

menghubungi orang yang ahli di bidang tersebut. Responden juga menggunakan 

saluran informasi berupa radio dan perpustakaan sekolah. Berdasarkan hasil 

probing, bahwa mereka memanfaatkan radio karena hampir semua stasiun radio 

memutar acara musik dan musik identik dengan kehidupan remaja. 

Gambaran mengenai jenis saluran informasi yang paling banyak 

digunakan oleh siswa SMA di Surabaya dalam memenuhi kebutuhan informasi 

untuk pendidikan lanjutan setelah lulus SMA adalah internet. Hal ini senada 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Kerins, Madden, dan Fulton bahwa alasan 

mahasiswa menggunakan internet dalam mencari informasi karena kecepatannya, 

sumber-informasinya yang up to date, serta kemudahan karena mereka hanya 

menuliskan keyword kemudian informasi yang dibutuhkan langsung ditampilkan 

(Ajiboye, 2007). Selain itu, guru juga banyak dimanfaatkan siswa SMA dalam 

memenuhi kebutuhan informasi tersebut, khususnya guru BK (Bimbingan 

Konseling), yakni sebesar 26,70%. Toko buku juga mendapat perhatian bagi 

siswa SMA di Surabaya. Di toko buku menyediakan buku-buku tentang 

pendidikan lanjutan seperti tips cara masuk SNMPTN, sampai dilengkapi dengan 

tips mendapatkan beasiswa. Acara seminar/pelatihan dimanfaatkan oleh 5,79% 

responden. Biasanya menjelang pelaksanaan SNMPTN banyak digelar seminar-

seminar yang membahas tentang tips dan trik masuk perguruan tinggi dan di situ 

juga digunakan sebagai ajang promosi bagi universitas-universitas. Teman dalam 

hal ini juga dijadikan saluran informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi 

tentang pendidikan lanjutan setelah lulus SMA. Adanya konformitas dari teman 

sebaya ini menjadi pertimbangan bagi mereka dalam memilih pendidikan lanjutan 

setelah lulus SMA. Perpustakaan sekolah dimanfaatkan oleh responden sebanyak 

4,03%. Ternyata koleksi yang disediakan oleh perpustakaan seperti majalah 

maupun brosur-brosur masih dinilai responden kurang memenuhi kebutuhan 

informasi mereka untuk mendapatkan informasi tentang pendidikan lanjutan 

setelah lulus SMA. 

Saluran informasi yang banyak digunakan siswa SMA dalam memenuhi 

kebutuhan informasi untuk pekerjaan adalah toko buku/agen. Selain itu, internet 

juga menempati posisi kedua dalam pemenuhan kebutuhan informasi tersebut. Hal 

ini dikarenakan informasi yang ditampilkan lewat internet sangat beragam, 
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termasuk tentang pekerjaan, dan jumlahnya pun sangat banyak. Ditambah 

kemampuan mereka yang melek akan perkembangan teknologi informasi 

sehingga memudahkan mereka dalam menelusur. Responden juga menyukai 

bertanya tentang pekerjaan yang sesuai dengan dirinya kepada guru mereka, 

khususnya guru BK (bimbingan konseling). Bertanya kepada orang yang ahli 

dimanfaatkan responden sebesar 6,27% yakni kepada orang yang sudah bekerja di 

pekerjaan yang responden inginkan, sedangkan perpustakaan sekolah hanya 

dimanfaatkan oleh 2,87% responden. 

Guru merupakan saluran informasi yang banyak dipilih oleh siswa SMA di 

Surabaya dalam memenuhi kebutuhan informasi untuk penyelesaian tugas 

sekolah. Sebagian besar responden memenuhi kebutuhan informasi ini dengan 

berbekal mendengarkan sewaktu guru mereka mengajar. Apabila mereka masih 

tidak mengerti, mereka akan menanyakan kepada guru mereka baik di waktu 

pelajaran, maupun di luar jam pelajaran. Selain itu, internet juga memperoleh 

pilihan terbesar kedua, dan perpustakaan sekolah berada di urutan ketiga, dalam 

memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Hasil ini dapat menggambarkan bahwa 

perpustakaan sekolah sudah dinilai dapat memenuhi kebutuhan informasi siswa 

SMA di Surabaya untuk penyelesaian tugas sekolah. Hal ini tidak terlepas dari 

dukungan semua pihak, khususnya para guru yang berusaha memotivasi dan 

memberikan rangsangan kepada siswa mereka untuk memanfaatkan perpustakaan 

dengan cara memberikan tugas. 

Sebagian besar siswa SMA di Surabaya memanfaatkan saluran informasi 

guru dalam kegiatan penelitian. Mereka cenderung lebih senang bertanya secara 

langsung kepada guru mereka daripada mencari sendiri. Hal ini dikarenakan 

dengan bertanya kepada guru, informasi yang mereka butuhkan akan cepat 

didapat. Sebagian besar penelitian yang mereka lakukan karena tugas sekolah dari 

guru mereka sehingga jika mereka membutuhkan informasi yang terkait dengan 

penelitian, mereka lebih sering untuk bertanya kepada guru yang bersangkutan. 

Kalau pun mereka harus mencari, mereka lebih sering mencari lewat internet. Hal 

ini dikarenakan internet menyajikan beragam informasi dan mereka dapat 

menemukannya secara cepat. Perpustakaan sekolah juga banyak dimanfaatkan 

oleh siswa SMA. Sumber informasi yang tersedia di perpustakaan sekolah ini 

dirasa cukup efektif. Sebagian besar dari mereka memenuhi kebutuhan tersebut 

dengan membaca referensi pada laporan penelitian. 

Saluran informasi yang paling banyak digunakan siswa SMA di Surabaya 

untuk memenuhi kebutuhan informasi dalam penyusunan makalah/artikel adalah 

guru. Mereka masih membutuhkan banyak bimbingan dari guru, baik terkait dari 

isi bahasan, format, maupun cara penyajiannya. Sementara itu, perpustakaan 

sekolah dan internet menempati posisi kedua, yakni masing-masing memiliki 

prosentase sebesar 21,87%. Responden memilih saluran informasi perpustakaan 

sekolah dikarenakan jarak yang dekat. Sedangkan responden yang memilih 

saluran informasi internet dikarenakan selain jarak yang dekat karena mereka 

berlangganan, juga dikarenakan kecepatan dan kemudahan akses. Hal ini serupa 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Nicholas bahwa terdapat beberapa faktor 

yang menentukan seseorang dalam mengakses informasi guna memenuhi 

kebutuhan informasinya, antara lain bahasa, jarak saluran informasi dengan posisi 
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si pencari informasi, kemudahan, dan pengetahuan tentang saluran informasi 

tersebut (Coetzee, 2000). 

Sebagian besar dari responden memenuhi kebutuhan informasi untuk 

pemahaman/ide baru tentang materi sekolah adalah melalui guru. Mereka 

mendapatkan pemahaman/ide baru dari guru mereka sewaktu menerangkan di 

dalam kelas. Selain itu, perpustakaan sekolah juga dijadikan tempat sebagai 

pemenuhan kebutuhan informasi ini. Biasanya guru juga merekomendasikan para 

siswa untuk mencari informasi pengayaan tentang pelajaran lewat perpustakaan. 

Dengan kerja sama yang bagus antara guru dan perpustakaan sekolah ditambah 

fasilitas yang mendukung, khususnya dalam koleksi yang dimiliki, menjadikan 

perpustakaan sekolah dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh siswa SMA di 

Surabaya. 

Sebagian besar siswa SMA di Surabaya menggunakan toko buku/agen 

untuk memenuhi kebutuhan informasi tentang kebijakan pemerintah. Sumber 

informasi yang biasa mereka gunakan adalah koran yakni dengan melanggan 

kepada agen atau membeli langsung di toko buku. Televisi berada di posisi kedua 

yakni 31,42% responden memanfaatkan saluran informasi ini. Televisi 

menyajikan program-program berita termasuk di dalamnya mengenai kebijakan 

pemerintah. Karakteristik dari televisi yang audio visual ini menarik mereka untuk 

memanfaatkannya. Pemilihan saluran informasi oleh siswa SMA di Surabaya 

yang bervariatif dalam pemenuhan kebutuhan informasi kebijakan pemerintah. 

Sayangnya, perpustakaan sekolah menempati prioritas yang rendah. Teori pilihan 

rasional mengungkapkan bahwa individu akan cenderung memilih cara terbaik 

dalam mencapai sasaran atau memenuhi kepentingan mereka berdasarkan sudut 

pandang mereka sendiri (Prabha, 2007). Dengan demikian pemanfaatan 

perpustakaan yang rendah ini dikarenakan adanya saluran informasi lain yang 

memberikan nilai lebih, seperti yang telah disebutkan di atas. 

Guru merupakan saluran informasi yang paling banyak memainkan 

peranan penting bagi siswa SMA di Surabaya. Mereka meyakini bahwa guru lebih 

mengetahui akan kondisi sekolah karena para guru termasuk dalam orang yang 

terlibat dalam pembuatan kebijakan tentang sekolah. Responden juga 

memanfaatkan perpustakaan sekolah untuk mengetahui kondisi sekolah. Mereka 

biasanya memanfaatkan koleksi majalah sekolah dimana majalah tersebut 

mengupas tuntas tentang keadaan sekolah. Majalah sekolah ini sebagian besar 

diterbitkan setiap satu semester. 

Sebagian besar siswa SMA di Surabaya memenuhi kebutuhan informasi 

tentang kegiatan ekstrakurikuler dari guru, dan teman berada pada urutan kedua. 

Guru maupun teman merupakan saluran informasi yang sifatnya information of 

human atau saluran informasi yang berupa manusia. Guru dinilai mengetahui akan 

seluk beluk aktifitas di sekolah, termasuk ekstrakurikuler yang ada di sekolah 

tersebut sehingga tidak mengherankan apabila banyak siswa yang mencari 

informasi tentang ekstrakurikuler lewat guru mereka, terlebih pada guru yang 

mengampu ekstrakurikuler tersebut. Pemenuhan kebutuhan informasi tentang 

ekstrakurikuler melalui perpustakaan sekolah ini dinilai besar. Sebagian besar dari 

mereka memanfaatkan koleksi yang berupa majalah sekolah di perpustakaan 



 10 

sekolah. Dengan demikian mereka cukup dimudahkan untuk memenuhi 

kebutuhan informasinya. 

Gambaran mengenai jenis saluran informasi yang banyak digunakan oleh 

siswa SMA di Surabaya dalam memenuhi kebutuhan informasi lokal tentang 

Surabaya adalah toko buku/agen. Televisi merupakan saluran informasi yang juga 

menjadi prioritas bagi siswa SMA di Surabaya. Surabaya memiliki stasiun televisi 

yang khusus menyiarkan berita-berita seputar Surabaya, seperti JTV. Internet juga 

banyak dimanfaatkan oleh mereka untuk mengakses tentang seluk beluk 

Surabaya. Sedangkan responden yang memenuhi kebutuhan informasi lokal 

tentang Surabaya lewat perpustakaan sekolah hanya sebesar 1,06%. Minimnya 

responden memanfaatkan perpustakaan sekolah karena terdapat saluran informasi 

lain yang dinilainya memberikan keuntungan relatif. 

Sebagian besar dari mereka memenuhi kebutuhan informasi tentang 

peristiwa terkini melalui televisi yakni dari berita-berita maupun dari infotaiment. 

38,16 % siswa SMA di Surabaya memenuhinya melalui toko buku/agen, yakni 

dengan berlangganan koran atau majalah maupun hanya sekedar membaca buku-

buku populer. Teman juga cukup berperan bagi siswa SMA di Surabaya untuk 

diajak diskusi mengenai informasi peristiwa terkini. Tabel di atas menggambarkan 

bahwa siswa SMA di Surabaya cenderung lebih senang memilih saluran informasi 

yang lain dibandingkan perpustakaan sekolah dalam pemenuhan kebutuhan 

informasi tentang peristiwa terkini. Hal ini disebabkan karena koleksi yang kurang 

memadai untuk memenuhi kebutuhan ini. 

 

Penutup 

Kebutuhan informasi siswa SMA di Surabaya yang meliputi tiga dimensi 

yakni kebutuhan informasi personal, peran, dan lingkungan; semuanya dapat 

dipenuhi oleh saluran informasi selain perpustakaan sekolah. Sebagian besar 

siswa SMA di Surabaya memanfaatkan televisi dalam pemenuhan kebutuhan 

informasi terkait hiburan dan peristiwa terkini. Pemanfaatan orang yang ahli di 

bidang tertentu banyak dimanfaatkan dalam pemenuhan kebutuhan informasi 

kesehatan seperti dokter, serta kebutuhan informasi religi seperti kyai, pendeta, 

maupun pemuka agama lainnya. Guru dimanfaatkan dalam pemenuhan kebutuhan 

informasi terkait pengembangan diri, penyelesaian tugas sekolah, penelitian, 

penyusunan makalah/artikel, pemberian pemahaman/ide baru tentang materi 

sekolah, kondisi sekolah, serta ekstrakurikuler. Toko buku/agen dimanfaatkan 

untuk pemenuhan kebutuhan informasi fashion/mode, hobi, pekerjaan, kebijakan 

pemerintah, serta informasi lokal tentang Surabaya. Sebagian besar kebutuhan 

informasi terkait pendidikan lanjutan setelah lulus SMA dipenuhi melalui internet. 
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