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MOTTO

َر ِِّمنُ َّمو ِع َظةُ َج ۤا َءتكمُ قَدُ ال َّناسُ يٰٓاَيُّ َها
ُِّ َ ُصدو فِى ِِّل َما َو ِشفَ ۤاءُ بِِّكم
ُّ ُِرَال
ِِّللمؤ ِم ِنينَُ َّو َرح َمةُ َوهدًى
Artinya :
Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (AlQur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam
dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.
(QS. Yunus [10]: 57) 1

Tim Penerjemah dan Penafsiran Al- Qur’an. 1985. Al- Qur’an dan Penerjemahnya.
Jakarta: Departemen Agama RI
1
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ABSTRAK
Anggraini Leza/IPT141001. 2021. Pola Pencarian Informasi di Kalangan
Kaum Difabel: (Studi Terhadap Perpustakaan SLB-A Prof.Dr.Sri Soedewi
Masjchun Sofwan SH Telanaipura Kota Jambi). Skripsi, Jurusan Ilmu
Perpustakaan dan Informasi Fakultas Adab dan Humaniora UIN STS Jambi.
Pembimbing (I) Fahmi Sy, M.Si dan Pembimbing (II) Siti Asiah Wahyuni H,
SS, M.Hum
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebutuhan informasi, proses pencarian
informasi, solusi yang untuk mengatasi kendala, dan peran pustakawan dalam
membantu pencarian informasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif
dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan kebutuhan informasi
pemustaka ialah buku pelajaran braille, buku cerita braille, atlas taktual dan AlQur’an braille. Proses pencarian informasi yang dilakukan pada tiap pemustaka
berbeda-beda. pada umumnya mereka melakukan tahapan initiation (perasaan akan
kurangnya ilmu pengetahuan), selection (pencarian yang lebih efektif), formulation
(kepercayaan mulai meningkat), collection (pencarian informasi yang terfokus pada
masalah), dan ending (proses pencarian selesai). Keunikan tersendiri dalam proses
pencarian informasi yang dilakukan pemustaka tunanetra ialah mereka selalu
berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Kendala yang dihadapi pemustaka ialah
fasilitas yang kurang memadai, berpindah-pindahnya buku, dan keterbatasan
ruangan. Solusi yang mereka lakukan jika mengalami kendala tersebut ialah
meminta bantuan kepada teman, dan pustakawan. Peran pustakawan dalam
membantu pencarian informasi bagi pemustaka ialah sebagai motivator dan
fasilitator. Sebagai motivator pustakawan menghimbau pemustaka agar tidak
pesimis dalam mencari informasi. Sedangkan sebagai fasilitator pustakawan
memberi tahu letak sumber informasi yang dicari pemustaka, membantu dan
mengambilkan sumber informasi yang dicari pemustaka.
Kata kunci: Pencari Informasi, Kaum difabel, SLB-A.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Keberadaan perpustakaan di zaman yang sudah maju ini penting adanya,
dengan adanya perpustakaan tiap orang dapat mencari dan memenuhi kebutuhan
informasinya. Perpustakaan terbagi menjadi beberapa jenis, salah satunya ialah
perpustakaan sekolah. Dilihat dari definisinya, perpustakaan sekolah adalah
perpustakaan yang berada di lingkungan sekolah yang bertujuan untuk menyimpan,
mengelola dan melayanakan informasi untuk siswa-siswi, guru-guru sekolah ataupun
karyawan sekolah. 2Keberadaan perpustakaan sekolah didukung kuat oleh pemerintah
yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No. 20 tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
Pada pasal 35 ayat 1 bahwa Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar
isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana,
pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara
berencana dan berkala. Penjelasan lebih lanjut mengenai standar sarana dan prasarana
pendidikan mencakup ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah,
perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan
berekreasi, dan sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses
pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. 3 Dengan
adanya perpustakaan sekolah ini dapat menyediakan informasi dan pengetahuan
untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar. Maka keberadaan perpustakaan bagi
suatu instansi di bidang pendidikan sangat penting adanya. Berbicara mengenai
sekolah, disebutkan bahwa hak setiap warga negara adalah untuk memperoleh
pendidikan. Anak yang memiliki keterbatasan fisik ataupun mental pun mempunyai
hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Hal tersebut tertuang pada UU
Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 5 ayat 2 bahwa warga negara yang memiliki
kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh
2

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, h.11
Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional, h.32
3

pendidikan khusus. Berdasarkan undang-undang tersebut didirikanlah Sekolah Luar
Biasa untuk menangani anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik ataupun mental. 4
Di SLB banyak anak yang memiliki keterbatasan fisik atau mental, Disini akan
dibahas tentang anak dengan kekurangan dalam penglihatan karena peneliti tertarik
dengan permasalahan anak yang kekurangan dalam penglihatan ini seperti bagaimana
cara mereka dalam mencari informasi, di sekolah SLB Prof. Dr. Sri Soedewi
Masjchun Sofwan SH memiliki sistem pengajaran khusus dalam kegiatan belajar dan
mengajar bagi peserta didiknya. Dari sisi perpustakaan, dengan siswa-siswi yang
memiliki keterbatasan menjadikan perpustakaan SLB ini memiliki koleksi khusus
untuk menunjang kebutuhan informasi pemustaka, yaitu koleksi buku braille, atlas
braille, dan CD yang berisi cerita ataupun dongeng.
Pencarian informasi merupakan proses yang dilakukan seseorang mulai dari
menentukan pokok-pokok pencarian, fasilitas pencarian, mengevaluasi pencarian
hingga informasi yang dicari dapat terpenuhi. Pada perpustakaan termasuk
perpustakaan sekolah banyak cara yang bisa dilakukan pemustaka dalam pencarian
informasi. Seperti yang tertuang didalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia
No.43 tahun 2007 tentang Perpustakaan.
Pada pasal 1 ayat 1 bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi
karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara professional dengan system
yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi
dan rekreasi para pemustaka. 5 Fasilitas yang disediakan oleh perpustakaan dapat
dimanfaatkan untuk pencarian informasi.
Pencarian tersebut bisa ditelusur melalui katalog, bibliografi, indeks, abstrak,
kamus, ensiklopedia, melalui sistem jaringan, komputer, ataupun melalui media lain
(brosur, almanak, peta, atlas, globe, pamflet, buku pedoman, direktori, buku tahunan
dll.)
Pelayanan perpustakaan merupakan suatu unsur penting karena dibagian
inilah proses penyebaran informasi, pemanfaatan jasa dan fasilitas yang ada di
perpustakaan dapat disajikan. Pelayanan

5

perpustakaan merupakan jembatan

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan

informasi antara pemustaka dan pustakawan, di pelayanan inilah informasi dapat
disampaikan langsung dan pustakawan pun dapat membantu pemustaka dalam
pencarian informasi.
Pada pemustaka tunanetra, pelayanan pun sangat penting. Setiap harinya
terdapat 2-5 pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan SLB Prof.Dr.Sri Soedewi
Maschjun Sofwan SH. Selain itu perpustakaan pun sering digunakan sebagai sarana
belajar bagi guru selain dilakukan dikelas. Perpustakaan memberikan jadwal untuk
dilakukannya pembelajaran yang didampingi oleh guru, bahwa dalam tiga hari dalam
seminggu diadakan untuk belajar di perpustakaan secara bergantian pada tiap kelas. 6
Dengan keterbatasan penglihatan, bantuan dalam pencarian informasi pun
sangat diperlukan. Pemustaka dalam mencari informasi langsung tertuju pada rak
koleksi. Rak koleksi menunjukan subjek tertentu pada koleksi. Pada perpustakaan
SLB koleksi disusun berdasarkan mata pelajaran. Bagi perpustakaan merupakan
tantangan untuk dapat menunjang pemenuhan kebutuhan informasi melalui koleksi
perpustakaan ataupun dari fasilitas yang disediakan perpustakaan. Selain didukung
fasilitas, pemustaka berkebutuhan khusus dengan keterbatasan penglihatan ini
memerlukan pustakawan untuk membantu penelusuran informasi yang akan
dicarinya. Pada pemustaka tunanetra ini dalam mencari informasi langsung menuju
rak koleksi dengan meraba benda sekelilingnya.7
Melalui meraba mereka mengingat letak rak, bangku, meja, yang ada di
perpustakaan. Karena hal tersebut menjadikan perpustakaan di SLB ini jarang
melakukan pemindahan koleksi atau pengaturan ulang koleksi perpustakaan, karena
perilaku pemustaka dalam pencarian informasi berdasarkan ingatan mereka. Dengan
meraba sekeliling ini dapat menjadi petunjuk keberadaan koleksi yang mereka cari.
Mereka pun terkadang diselingi obrolan apabila koleksi yang mereka cari tidak
ditemukan. Pencarian tersebut menjadi unik ketika pemustaka sudah ada di rak buku,
lalu mereka pun mulai membaca huruf braille yang ada pada judul buku satu persatu,
hingga akhirnya mereka menemukan koleksi yang dicari. 8
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Hasil Observasi pada hari senin, 11 Januari 2021
Hasil Observasi pada hari senin, 11 Januari 2021
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Hasil Observasi pada hari senin, 11 Januari 2021
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Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengetahui lebih
dalam mengenai perilaku pemustaka tunanetra, bagaimana tindakan atau langkah
selanjutnya yang dilakukan pemustaka dalam mencari informasi. Adapun dari
penjelasan diatas dibuatlah skripsi ini yang berjudul “PerilakuُPencarianُInformasiُ
Kaum Difabel di SLB-A Prof.Dr.Sri Soedewi Masjchun Sofwan SH Telanaipura
KotaُJambi.”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka penulis merumuskan masalah
penelitian ini ke dalam beberapa poin, yaitu:
1. Bagaimana perilaku pencarian informasi pemustaka pada Perpustakaan SLB-A
Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, SH Telanaipura Kota Jambi ?
2. Apa saja kendala yang di alami pemustaka tunanetra dalam pencarian informasi
pada Perpustakaan SLB-A Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, SH
Telanaipura Kota Jambi ?
3. Bagaimana solusi yang dilakukan pustakawan untuk mengatasi kendala dalam
pencarian informasi pada Perpustakaan SLB-A Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchun
Sofwan, SH Telanaipura Kota Jambi ?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Agar sasaran dalam penelitian ini jelas dan sesuai dengan permasalahan di atas,
maka tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku pencarian
informasi pemustaka SLB-A Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, SH
Telanaipura Kota Jambi yang terbagi sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui kebutuhan informasi pemustaka dari pola perilakunya pada
Perpustakaan SLB-A Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, SH Telanaipura
Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang di hadapi pemustaka tunanetra dalam
pencarian informasi pada Perpustakaan SLB-A Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchun
Sofwan, SH Telanaipura Kota Jambi.

3. Untuk mengetahui solusi yang dilakukan pustakawan untuk mengatasi kendala
dalam pencarian informasi pada Perpustakaan SLB-A Prof. Dr. Sri Soedewi
Masjchun Sofwan, SH Telanaipura Kota Jambi.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Bagi Peneliti
Dengan adanya penelitian ini maanfaat yang didapat bagi peneliti dapat yaitu dapat
menambah pengetahuan perihal perilaku pemustaka tunanetra dalam mencari
informasi.
2. Manfaat Bagi Lembaga Terkait
Dengan adanya penelitian ini tertuang gambaran mengenai perilaku pemustaka
tunanetra dalam pencarian informasi serta dapat dijadikan evaluasi dalam
meningkatkan pelayanan bagi perpustakaan.
3. Manfaat bagi Univeritas
Memberikan informasi dan pengetahuan mengenai perilaku pemustaka tunenetra
dalam mencari informasi pada Perpustakaan SLB-A dan dapat dijadikan sumber
rujukan bagi peneliti lainnya.
4. Manfaat bagi Masyarakat
Dapat dijadikan sebagai khazanah ilmu pengetahuan masyarakat perihal perilaku
pemustaka tunanetra dalam mencari informasi.
E. Batasan Masalah
Pembatasan ruang lingkup penelitian ditetapkan agar dalam penelitian nanti
terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, sehingga
diharapkan tujuan penelitian nanti tidak menyimpang dari sasarannya agar tujuan dari
penelitian ini lebih jelas, tidak membingungkan, dan dikarenakan keterbatasan waktu
dan biaya maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada siswa SMA di Sekolah Luar
Biasa Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchun Sofwan SH Jambi.

BAB II
KAJIAN TEORI
A. Kebutuhan Informasi
1. Pengertian Kebutuhan Informasi
Informasi dapat didefinisikan dalam berbagai arti dan dari berbagai pemahaman.
Definisi pertama informasi adalah suatu rekaman fenomena yang diamati, atau bisa
juga berupa putusan-putusan yang dibuat.9 Menurut Sutarno informasi dapat diartikan
secara sempit dan luas, dalam pengertian sempit informasi dapat diartikan sebagai
penerangan, keterangan, kabar berita, dan pesan. Sedangkan informasi dalam
pengertian luas dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan. Pada kajian ilmu
perpustakaan data yang diolah akan menjadi informasi dan informasi yang telah diolah
akan menjadi pengetahuan. 10
Definisi lain jika dilihat dari tujuan penggunaanya, menurut Wahyudi informasi
adalah benda abstrak yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan positif dan
sebaliknya, informasi dapat mempercepat atau memperlambat pengambilan
keputusan. 11 Perbedaan ini muncul dikarenakan perbedaan pada pendekatan yang
digunakan untuk mendefinisikan suatu informasi. Maka informasi merupakan suatu
berita, pesan yang dibutuhkan seseorang yang dapat diperoleh baik dari media
tercetak, elektronik atau bahakan dari sorang ahli yang dapat menambah pengetahuan
seseorang.
Dengan adanya informasi maka dapat mengubah pengetahuan seseorang yang
awalnya dari tidak tahu menjadi tahu. Dengan informasi yang diketahuinya tersebut
dapat memudahkan untuk mengambil keputusan atau untuk tujuan tertentu lainnya.

Sedangkan kebutuhan informasi muncul akibat adanya kesenjangan pengetahuan
yang ada dalam diri seseorang dengan kebutuhan informasi yang diperlukan.
9

Pawit M. Yusuf dan Priyo Subekti, Teori dan praktik Penelusuran Informasi: Informasi Retrieval, (Jakarta:
Kencana, 2000), h.1
10
Sutarno NS, Tanggung Jawab Perpustakaan: Dalam Mengembangkan Masyarakat Informasi, (Jakarta: Panta
Rei, 2005), h.65
11
J.B Wahtudi, Teknologi Informasi dan Produksi Citra Bergerak, (Jakarta: Hakaesar, 2004), h.1

Kesenjangan seseorang dalam memahami sesuatu juga dijabarkan bahwa kebutuhan
informasi didorong oleh keadaan yang disebut situasi problematic (problematic
situation), yaitu situasi dimana seseorang merasakan kekurangan informasi sedangkan
pengetahuan yang dimilikinya terbatas. Pengertian tersebut menunjukan suatu kondisi
kesenjangan antara pengetahuan yang dimiliki seseorang dengan informasi yang
dibutuhkan tidak memadai saat itu. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, seseorang
akan berusaha mencari informasi, agar pengetahuan yang dibutuhkan segera terpenuhi
untuk membuat suatu keputusan. 12 Kebutuhan informasi merupakan kebutuhan yang
disebabkan oleh desakan seperti tugas-tugas yang harus diselesaikan, ataupun karena
faktor dari dalam yaitu mewujudkan kepuasan dirinya.
Kebutuhan informasi ini dapat dipengaruhi oleh aktivitas suatu pekerjaan, bidang
yang digeluti, adanya fasilitas, kedudukan sosial, jangkauan informasi. Dengan adanya
kebutuhan akan informasi ini yang menjadi dorongan bagi individu untuk melakukan
pencarian informasi. Maka dapat disimpulkan kebutuhan informasi adalah adanya
kesenjangan antara pengetahuan yang dimiliki dengan informasi yang diinginkannya
dalam rangka mencapai tujuan tertentu dalam hidupnya, baik untuk membuat
keputusan, menyelesaikan tugas dan sebagainya.
2. Sumber Perolehan Informasi
Sumber informasi merupakan media penghubung antara pemakai informasi dengan
informasi. Terdapat berbagai alasan dipilihnya suatu sumber informasi oleh pemustaka.
Pertama dipengaruhi oleh pengetahuan pemustaka, faktor kemudahan dan kenyamanan
dalam memperoleh dan menggunakan sumber informasi. Sumber informasi umumnya
dapat ditemukan di pusat informasi, perpustakaan, pusat dokumentasi, pusat arsip, dan
lain-lain. Selanjutnya menurut Astuti sumber perolehan informasi merupakan medium
tersimpannya informasi, adapun sumber-sumber perolehan informasi antara lain 13 :
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a. Manusia seperti guru/dosen, teman, keluarga dan lain-lain.
Manusia merupakan makluk sosial. Ia akan tetap membutuhkan orang lain dalam
kehidupannya sehari-hari. Ketika ia memutuhkan suatu bantuan, ia akan
mendatangi sumber bantuan terdekat. Dalam hal ini, sumber tersebut adalah
pihak lain. Begitu juga ketika ia membutuhkan suatu informasi. Ia akan bertanya
pada orang yang menurutnya bisa memberikan informasi- informasi yang
dibutuhkanya tersebut. Melalui proses komunikasi, informasi yang awalnya
berada di satu orang bisa menyebar kepada diri penanya .
b. Media
Sumber perolehan informasi tak sebatas berasal dari manusia. Bentuk sumber
informasi lainya adalah media. Media berkembang sejalan dengan perkembangan
zaman, misalnya dengan adanya perkembagan internet yang menjadi salah satu
bentuk sumber informasi utama atau alternatif.
c. Lembaga Informasi, seperti perpustakaan atau pusat dokumentasi
Ada dua saluran informasi yaitu formal dan informal.
Yang termasuk saluran informasi formal adalah perpustakaan dan unit
informasi lainnya. Sedangkan yang termasuk saluran informasi informal adalah rekan
sejawat dan institusi selain perpustakaan dan unit informasi yang tidak dirancang
sebagaima sumber informasi formal.
3. Jenis Perolehan Sumber Informasi
Sumber informasi merupakan media tersimpannya sekaligus media penyampaian
suatu informasi. Untuk mencari informasi maka diperlukan sumber informasi sebagai
alat penyimpanan suatu informasi.
Menurut Suwanto sumber informasi dapat berupa dokumen dan non dokumen, yang
dimaksud sumber informasi dalam bentuk dokumen adalah buku, majalah, tesis,
disertasi, laporan penelitian, jurnal abstrak atau yang lainnya dalam bentuk tercetak.
Sedangkan informasi non dokumen adalah sumber yang didapatkan dari manusia
langsung seperti kelurga, teman, dosen, pustakawan, para ahli, spesialis informasi.
Menurut Sulistyo Basuki sumber- sumber informasi dapat dibagi menjadi 3 jenis,
yaitu:14
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a. Sumber Informasi Primer
Merupakan karangan asli yang ditulis secara lengkap. Sumber informasi
primer ini karya asli ditulis langsung oleh pembuat/peneliti yang bersangkutan,
sehingga bukan merupakan karya terjemahan ataupun karya saduran. Pengguna
sumber informasi primer dapat mencari pada: majalah ilmiah, laporan penelitian,
tesis, skripsi, buku teks, paten dan standar.
b. Sumber Informasi Sekunder
Merupakan segala jenis ringkasan sumber primer dan merupakan alat bantu
untuk menemukan sumber informasi primer. Padas sumber sekunder beragam
informasi telah dikemas untuk mempermudah mencari sumber informasi primer.
Contoh sumber informasi sekunder ialah ensiklopedia, kamus, bibliografi, indeks,
abstrak, bibliografi, dan katalog perpustakaan
c. Sumber Informasi Tersier
Adalah dokumen yang berisi informasi mengenai dokumen sekunder.
Sumber informasi ini telah diolah menjadi suatu rangkuman yang bersumber dari
sumber informasi sekunder dan primer. Contohnya ialah direktori, bibliografi dari
bibliografi.
B. Manfaat Informasi
Dalam lembaga pendidikan pada umumnya informasi yang bermanfaat yaitu yang
banyak mendukung tugas-tugas lembaga ini, yaitu semua jenis informasi yang mempunyai
aspek edukatif, riset dan rekreatif.39 Informasi dapat berfungsi sebagai data dan fakta yang
sanggup membuktikan adanya suatu kebenaran, sebagai penjelas hal-hal yang sebelumnya
masih meragukan, dapat pula sebagai prediksi untuk peristiwa-peristiwa yang mungkin
akan terjadi di masa mendatang. Dalam dunia perpustakaan informasi menjadi garapan
utama pengeloalaannya untuk kepentingan peningkatan kualitas manusia. Melalui
pelayanan pada perpustakaan merupakan suatu media untuk menyebarluaskan informasi,
hal ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat. Informasi sangat banyak manfaatnya
tidak terbatas pada saru bidang aspek saja, akan tetapi menyeluruh, hanya bobot dan
manfaatnya

saja

yang

berbeda

karena

disesuaikan

dengan

kondisi

yang

membutuhkannya. 15
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Menurut Wilson dalam Penelitian Ilmu Perpustakaan dan Informasi yang ditulis oleh
Puli Luxman Pendit mengatakan bahwa perilaku pencarian informasi merupakan perilaku
di tingkat mikro, berupa perilaku mencari yang ditunjukan seseorang ketika berinteraksi
dengan sistem informasi. Perilaku ini terdiri dari berbagai bentuk interaksi dengan sistem,
baik di tingkat interaksi dengan komputer (misalnya penggunaan mouse atau tindakan
meng-klik sebuah link), maupun di tingkat intelektual dan mental (misalnya penggunaan
strategi Boolean atau kepuasan memilih buku yang paling relevan di antara sederetan buku
di rak perpustakaan. 16 Pencarian dan penggunaan informasi terdiri dari suatu rangkaian
aktivitas dan perilaku yang kompleks. Penggunaan suatu layanan atau informasi dari
perpustakaan hanyalah sebuah fragmen dari keseluruhan proses kegiatan seseorang dalam
suatu lingkungan pekerjaan tertentu.
Untuk memilih cara penelusuran terbaik yang digunakan, perlu diketahui manfaat utama
dari masing-masing cara. Segi manfaat ini dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu:
a. Apakah informasi yang dibutuhkan segera diperoleh.
b. Informasi yang diinginkan merupakan informasi terbaru
c. Cakupan informasi yang dibutuhkan kegunaannya
d. Apakah sudah cukup melakukan penelusuran dengan salah satu cara saja
atau menggunakan ketiga cara tersebut di atas
e. Berapakah biaya jasa yang yang disediakan. 17
C. Model Perilaku Pencarian Informasi
Model perilaku pencarian informasi banyak macamnya dan beragam yang dilakukan
oleh masyarakat, hal tersebut karena perlilaku pencarian informasi terdapat perbedaan pola
antara masyarakat satu dengan yang lainnya.
Oleh karena itu ilmu informasi telah menghasilkan beberapa model dari perilaku
pencarian informasi yang telah diteliti oleh beberapa ilmuwan. Perilaku pencarian
informasi menurut Wilson dalam Yusuf adalah sebagai berikut: 18
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a. Perilaku Informasi (informasi behavior) merupakan keseluhuran perilaku manusia
berkaitan dengan sumber dan saluran informasi, termasuk perilaku pencarian dan
penggunaan informasi baik secara aktif maupun pasif.
b. Perilaku penemuan informasi (informasi seeking behavior) merupakan upaya
menemukan dengan tujuan tertentu sebagai akibat dari adanya kebutuhan untuk
memenuhi tujuan tertentu. Dalam upaya ini, seseorang dapat saja berinteraksi dengan
sistem informasi hastawi (misalnya, surat kabar, majalah, perpustakaan), atau berbasis
komputer.
c. Perilaku pencarian informasi (Informasi searching behavior) merupakan perilaku di
tingkat mikro, berupa perilaku pencarian yang ditunjukan seseorang ketika berinteraksi
dengan sistem, baik di tingkat interaksi dengan komputer, maupun di tingkat intelektual
dan mental.
d. Perilaku penggunaan informasi (information user behavior), yakni terdiri atas tindakantindakan fisik maupun mental yang dilakukan seseorang menggabungkan informasi
yang ditemukan dengan pengetahun dasar yang telah dimiliki sebelumnya.
Maka dapat disimpulkan perilaku pencarian informasi adalah suatu tahapan,
tindakan-tindakan yang dilakukan seseorang dalam, mencari informasi memilih
informasi, menyeleksi informasi, menetapkan informasi, hingga pada akhirnya
informasi tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan informasinya.
Selanjutnya Ellis, mengemukakan beberapa tahapan perilaku pencarian informasi dalam
gambar berikut: 19

Gambar 1 : Model Perilaku Pencarian Informasi
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Selanjutnya Ellis (dalam Yusuf 2007) menjelaskan model perilaku pencarian
informasi sebagai berikut: 20
a. Strating. Merupakan tahapan memulai dimana individu melakukan proses
kegiatan pencarian informasi. Terdapat aktivitas yang memicu kegiatan awal
pencarian informasi, seperti individu melakukan pencarian berdasarkan bidang
yang diteliti, mencari literatur menggunakan katalog atau fasilitas pencarian
lainnya.
b. Chaining. Merupakan tahapan penghubungan, dimana individu

mulai

menghubungkan informasi yang dicari dengan informasi yang didapatkan dari
satu sumber pencarian.
c. Browsing. Kegiatan merambah yaitu suatu kegiatan mencari informasi dari satu
sumber ke sumber lain sehingga secara tidak langsung ia mulai melakukan
strukturisasi informasi yang digunakan. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan
mencari pada tema yang sama, mirip ataupun dapat dicari melalui daftar pustaka
pada suatu bacaan.
d. Diferentiating. Merupakan kegiataan menyaring, memilih informasi yang telah
didapatkan, sehingga individu dapat mengetahui perbedaan informasi dari
berbagai macam berita/jurnal yang dicarinya dan memilihnya.
e. Monitoring. Merupakan kegiatan pengawasan, dimana individu menyiapkan diri
untuk mencari perkembangan informasi yang terbaru, agar informasi yang
dicarinya masih dalam informasi terkini.
f. Extracting. Merupakan kegiatan merangkum memeriksa kembali satu sumber
yang terpilih untuk mengambil informasi yang dianggap penting, dalam tahapan
ini kegiatan pencarian informasi dilakukan dengan lebih sistematis melalui
pengelompokkan bahan-bahan yang dicari.
g. Verifying. Tahapan verifikasi, yaitu kegiatan pengujian ketepatan apakah
informasi yang dicari tepat dengan informasi yang didapatkan.
h. Ending. Tahap terakhir dari pencarian, dengan ini pencari informasi mendapatkan
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dan memperoleh informasi yang dicari.
Teori model perilaku pencarian informasi lainnya dikemukakan oleh Kuthlthlau,
yang terbagi kedalam 6 tahap, yaitu: 21
a. Initiation. Tahap permulaan merupakan tahapan dimana individu merasa kurang
pengetahuan. Ditandai dengan perasaan tidak yakin atau tidak pasti, yang
mengakibatkan dilakukannya upaya-upaya mengaitkan situasi yang dihadapi
dengan simpanan pengalaman yang dimilikinya dari masa lampau yang
berhubungan dengan informasi yang dicarinya. Maka dapat menimbulkan
kesadaran akan kebutuhan informasi.
b. Selection. Tahapan dimana individu mengidentifikasi dan memilih topik yang
akan diselidiki dan menetapkan fasilitas penelusuran sehingga pada tahap ini
individu siap untuk melakukan pencarian informasi.
c. Eksploration. Merupakan tahap eksplorasi atau tahap penjelajahan. Tahap ini
sering merupakan tahap yang paling sulit bagi pemakai dan perantara
(intermediary) atau petugas lembaga informasi. Hal ini disebabkan karena
ketidakmampuan pemakai untuk menyatakan dengan tepat mengenai informasi
yang dibutuhkannya.
d. Formulation. Pada tahap ini individu lebih memfokuskan pada tema yang dicari
sehingga pola pikir individu menjadi lebih jelas dan terpusat pada masalah yang
ditekuninya.
e. Collection. Merupakan tahapan mengumpulkan informasi yang terfokus pada
masalah yang dihadapainya, memilih informasi yang relevan, membuat catatan
terkait informasi yang didapat.
f.

Presentation. Merupakan perasaan puas dan merasa jelas akan informasi yang
didapatkan. Dapat pula menimbulkan perasaan kecewa terhadap hasil pencarian
dan pemustaka dapat mengulang kembali proses pencarian informasi. Pada
tahapan ini menandakan proses pencarian telah selesai.
Individu dalam taham tahap ini telah berani dan merasa siap untuk
menyajikan pendapatnya berdasarkan informasi yang dicari melalui karya tulis,
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diskusi atau yang lainnya. Wilson menggabungkan kedua model perilaku
pencarian informasi yang dikemukakan oleh Ellis (1989) dan Kuhlthlau (1991)
yang masing-masing tahapannya terbagi dalam kegiatan mencari informasi. 22
Tahapan pencarian informasi dimulai dari ketidakpastian hingga menuju
pemahaman. Model tersebut dapat diuraikan pada gambar dibawah ini:

Gambar.2 Proses Tahapan Perilaku Pencarian Informasi Ellis dan Kuhltlau yang dikomparasikan oleh
Wilson (1999)23

Pada gambar tersebut dapat dijelaskan pada table berikut:
Pada awalnya seseorang mengalami masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri
hal itu karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki sehingga seseorang tidak dapat
memecahkan masalah yang dihadapinya.
Pada tahapan ini muncul kesadaran seseorang akan adanya kebutuhan informasi.
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Tabel 3. Proses Tahapan Perilaku Pencarian Informasi yang dikemukakan oleh Wilson
Model pencarian informasi yang dikemukakan oleh Wilson merupakan kombinasi
antara model perilaku pencarian informasi Ellis dan proses pencarian informasi
Kuhltlau. Proses perilaku pencarian informasi dimulai dari:
a. Initiation
Pada awalnya seseorang mengalami masalah yang tidak dapat diselesaikan
sendiri hal itu karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki sehingga seseorang
tidak dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. Pada tahapan ini muncul
kesadaran seseorang akan adanya kebutuhan informasi.
1.

Strating. Dengan adanya perasaan akan kurangnya pengetahuan seseorang
memutuskan untuk memulai pencarian informasi. Pada tahapan inilah
dimulainya kegiatan pencarian informasi.

b. Selection/Eksploration
Seseorang akan merasa siap untuk melakukan pencarian dengan selektif, siap
untuk melakukan penelusuran dengan teliti. Pada tahap eksploration seseorang
akan merasakan penasaran yang mendaam sehingga akan menimbulkan keiatan
pencarian yang lebih mendalam.

Pada tahapan ini sering terjadi kesulitan karena terkadang seseorang yang
mencari informasi tidak mampu untuk menyatakan dengan tepat informasi yang
dibutuhkannya kepada petugas lembaga informasi.
1) Chaining.
Individu mulai menghubungkan informasi yang dicari dengan informasi yang
didapatkan dari satu sumber pencarian.
2) Browsing.
Kegiatan merambah yaitu suatu kegiatan mencari informasi dari satu sumber
ke sumber lain sehingga secara tidak langsung ia mulai melakukan
strukturisasi informasi yang digunakan. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan
mencari pada tema yang sama, mirip ataupun dapat dicari melalui daftar
pustaka pada suatu bacaan. Dengan ini akan mendapatkan beragam
informasi.
3) Monitoring.
Merupakan kegiatan pengawasan, dimana seseorang mencari perkembangan
informasi yang terbaru, agar informasi yang dicarinya masih dalam informasi
terkini.
c. Formulation
Pada tahapan ini kepercayaan seseorang mulai meningkat, dengan informasi
yang dicari pola pikir seseorang menjadi lebih jelas dengan memfokuskan pikiran
pada pemecahan masalah yang dihadapi, munculnya perasaan pasti.
1) Differentiating.
Kegiataan menyaring, memilih informasi yang telah didapatkan, sehingga
individu

dapat

mengetahui

perbedaan

dari

informasi

yang

telah

didapatkannya.
d. Collection
Pada tahapan ini interaksi individu dan sumber informasi lebih efektif dan
efisien, mengumpulkan informasi yang terfokus pada masalah yang dicari.
1) Extracting
Merangkum, memeriksa kembali satu sumber yang terpilih untuk mengambil
informasi yang dianggap penting, mengelompokan bahan- bahan yang dicari.
2) Verifying

Kegiatan pengujian ketepatan apakah informasi yang dicari tepat dengan
informasi yang didapatkan.
e. Presentation
Pada tahapan ini pencarian telah selesai akan menimbulkan perasaan puas
akan hasil pencarian, merasa jelas akan informasi yang didapatkan, informasi
yang telah didapatkan dapat digunakan dan dipresentasikan.
1) Ending
Tahapan bahwa telah selesainya proses pencarian informasi, individu
mengakhiri pencariannya.
Dengan penjelasan diatas dapat dikatakan Kuhlthau menguraikan pola
pencarian informasi sifatnya berjenjang, dimulai dari sesuatu yang tidak jelas,
sampai pada tahap kejelasan dari informasi yang dicarinya. Dengan adanya teori
mengenai model perilaku pencarian informasi diatas dapat dijadikan acuan bagi
peneliti dalam mengkaji bagaimana perilaku pemustaka dalam pencarian
informasi. Dalam Jurnal The role and Activities of the IFLA Libraries for the
Blind Section yang ditulis oleh Helen Brazier bahwa:
“Libraries for the blind have to consider how best to deliver services to a
remote and scattered client group; how assist them with the selection of book
and information at a distance; and how to provide them with support and the
sense of community that sighted person would get from their public library. “ 24
Perpustakaan dengan pemustaka tunanetra harus mempertimbangkan dan
memberikan layanan yang terbaik terhadap pemustaka, membantu pemustaka
dalam pemilihan ataupun pencarian informasi, dan memberi dukungan dengan
rasa kebersaaaan dalam pencarian informasi.
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D. Perpustakaan Sekolah
1. Pengertian Perpustakaan Sekolah
Keberadaan perpustakaan di zaman yang maju ini sangat penting adanya,
perpustakaan sebagai lembaga pengelola informasi sangat dibutuhkan untuk menambah
pengetahuan. Secara umum perpustakaan mempunyai arti sebagai suatu tempat yang di
dalamnya terdapat kegiatan penghimpunan, pengolahan, dan

penyebarluasan

(pelayanan) segala macam informasi, baik yang tercetak maupun yang terekam dalam
berbagai media seperti buku, majalah, surat kabar, film, kaset, tape recorder, video,
komputer, dan lain- lain.25
Keberadaan perpustakaan di sekolah pun sangat penting, perpustakaan dapat menjadi
sumber pengetahuan bagi siswa-siswi, guru ataupun karyawan sekolah lainnya. Definisi
perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang berada di lingkungan sekolah yang
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan infromasi bagi masyarakat di lingkungan sekolah
yang bersangkutan, khususnya para guru dan murid, berperan sebagai media dan sarana
untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar di tingkat sekolah. Dengan adanya
perpustakaan di lingkungan sekolah siswa dapat memperoleh informasi untuk membantu
mengerjakan tugas atau untuk menambah pengatahuan. Guru pun dapat menggunakan
perpustakaan untuk memperoleh literatur bahan ajar, atau untuk mengembangkan
pengetahuan dalam proses mengajar. 26
Perpustakaan sekolah pun harus memberikan bekal kepada siswa berupa
keterampilan belajar sepanjang hidup, mengembangkan imajinasi mereka sehingga
memungkinkan mereka hidup sebagai warga negara yang bertanggung jawab.
Perpustakaan sekolah pun harus memberikan bekal kepada siswa berupa
keterampilan belajar sepanjang hidup, mengembangkan imajinasi mereka sehingga
memungkinkan mereka hidup sebagai warga negara yang bertanggung jawab.
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A. Tujuan Perpustakaan Sekolah
Perpustakaan sekolah sebagai bagian integral dari sekolah, merupakan komponen
utama pendidikan di sekolah, diharapkan dapat menunjang terhadap pencapaian
tujuan dari perpustakaan sekolah 27 , yaitu:
a. Mendorong dan mempercepat proses penguasaan teknik membaca para siswa
b. Membantu menulis kreatif bagi para siswa dengan bimbingan guru dan
pustakawan
c. Menumbuhkembangkan minat dan kebiasaan membaca para siswa
d. Menyediakan berbagai macam sumber informasi untuk kepentingan pelaksanaan
kurikulim
e. Mendorong, menggairahkan, memelihara, dan memberi semangat membaca dan
semangat belajar bagi para siswa
f. Memperluas, memperdalam, dan memperkaya pengalaman belajar para siswa
dengan membaca buku dan koleksi lain yang mengandung ilmu pengetahuan dan
teknologi, yang disediakan oleh perpustakaan.
g. Memberikan hiburan sehat untuk mengisi waktu senggang melalui kegiatan
menbaca, khususnya buku-buku dan sumber bacaan lainnya yang bersifat kreatif
dan ringan, seperti fiksi, cerpen, dan lainnya.
B. Fungsi Perpustakaan Sekolah
Perpustakaan sekolah merupakan lembaga pengelola informasi mulai dari
pengadaan, pengolahan dan pelayanan yang diperuntukan untuk siswa, guru, ataupun
karyawan sekolah. Sebagai lembaga pengelola informasi, terdapat lima fungsi pokok
dalam perpustakaan sekolah 28, yaitu:
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a. Fungsi Edukatif
Di dalam perpustakaan sekolah tersedia buku-buku baik fiksi ataupun
nonfiksi sehingga memungkinkan murid-murid untuk belajar mandiri tanpa
bimbingan dari guru. Dengan adanya koleksi ini dapat meningkatkan ketertarikan
dari segi membaca, sehingga teknik membaca pun dapat dikuasai murid-murid. 29
Segala fasilitas dan sarana yang ada pada perpustakaan sekolah, terutama
koleksi yang dikekolanya banyak membantu para siswa sekolah untuk belajar dan
memperoleh kemampuan dasar dalam mentransfer konsep-konsep pengetahuan,
sehingga dikemudian hari para siswa memiliki kemapuan untuk mengembangkan
dirinya lebih lanjut. Melalui pendidikan merupakan cara yang paling tepat untuk
meningkatkan kualitas manusia seutuhnya. Dengan ini dapat menunjang
penyelenggaraan pendidikan sekolah, menjadikannya perpustakaan bersifat sebagai
sumber untuk belajar.
b. Fungsi Informatif
Fungsi ini berkaitan dalam mengupayakan penyediaan koleksi perpustakaan
yang bersifat “memberi tahu” akan hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan
para siswa dan guru. Penyediaan koleksi yang ada di perpustakaan sekolah misalnya
buku, majalah, bulletin, surat kabar, pamflet, kliping artikel, peta, atlas, koleksi CD,
kaset, TV dan lain sebagainya. Dengan adanya hal tersebut dapat memberikan
informasi atau keterangan yang diperlukan pemustaka.
c. Fungsi Tanggungjawab Administratif
Fungsi ini tampak pada kegiatan sehari-hari di perpustakaan sekolah, dimana
setiap peminjaman dan pengembalian buku dicatat oleh pustakawan. Manfaatnya
dapat mendidik murid-murid kearah tanggung jawab, juga membiasakan muridmurid bersikap dan bertindak secara administratif.
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d. Fungsi Rekreasi
Perpustakaan menyediakan koleksi yang bersifat ringan seperti surat kabar,
majalah umum, buku-buku fiksi, dan sebagainya, yang diharapkan dapat menghibur
pembacanya disaat yang memungkinkan.
e. Fungsi Riset
Fungsi riset dalam perpustakaan sekolah koleksi dapat dijadikan bahan untuk
membantu dilakukannya kegiatan penelitian sederhana. Segala informasi mengenai
pendidikan tingkat sekolah bersangkutan dapat disimpan di perpustakaan, nantinya
dapat berguna sebagai penunjang kegiatan penelitian. Seorang peneliti dapat
melakukan riset mengenai literatur yang akan dipakai dalam penelitian melalui
koleksi yang ada di perpustakaan. 30
E. Perpustakaan SLB
1. Pengertian SLB
Kepanjangan dari SLB adalah Sekolah Luar Biasa yang bertujuan untuk memberikan
pendidikan bagi anak-anak yang memiliki kertebatasan fisik, emosi ataupun mental
yang biasa disebut dengan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Pendidikan Luar Biasa
merupakan bentuk pelayanan pendidikan khusus bagi anak yang memiliki kekurangan
fisik ataupun kekurangan mental. Didirikannya SLB ini ditinjau dari beberapa aspek,
aspek-aspek tersebut yaitu:
a. Dasar Pedogogis
Dengan memberikan pelayanan pendidikan yang sistematis dan terarah,
anak-anak berkelainan diharapkan menjadi warga masyarakat/warga Negara yang
terampil dan dapat mandiri, serta bertanggung jawab terhadap kehidupan dan
penghidupannya, serta tidak teralalu menggantungkan diri pada orang lain.
b. Dasar Psikologis
Dengan pendidikan yang baik pada mereka dapat dikembangkan
kepercayaan diri sendiri dan harga dirinya. Dengan latihan serta pendidikannya
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yang baik dapat mengatasi kelainannya, serta kecacatannya tidak dirasakan sebagai
beban.
c. Dasar Sosiologis
Meskipun cacat dia akan mampu berkomunikasi dengan lingkungannya
bahkan dapat ikut serta secara akrif dalam masyarakat. 31
Pengklasifikasian anak berkebutuhan jika dikaitkan dengan kepentingan
pendidikannya -khususnya di Indonesia- maka untuk pendidikannya dibedakan
menjadi seperti berikut:
a. Bagian-A sebutan untuk kelompok anak tunanetra
Anak yang mengalami kekurangan atau kehilangan dalam
penglihatannya, akibat kurang berfungsi indera penglihatan baik sebagian
(low vision) atau kehilangan seluruhan penglihatannya (buta).
b. Bagian-B sebutan untuk kelompok anak tunarungu
Anak yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan
mendengar baik sebagian (kurang dengar) atau seluruhnya (tuli) yang
diakibatkan karena tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat
pendengaran.
c. Bagian-C sebutan untuk kelompok anak tunagrahita
Anak yang mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata,
mempunyai kelainan mental, atau tingkah laku akibat kecerdasan yang terganggu.
d. Bagian-D sebutan untuk kelompok anak tunadaksa
Tunadaksa adalah suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai akibat
gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot dan sendi dalam fungsinya
yang normal sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi motorik. Kondisi
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ini ditandai memiliki kelainan fisik, khususnya anggota badan, seperti kaki,
tangan, atau bentuk tubuh.
e. Bagian-E sebutan untuk kelompok anak tunalaras
Merupakan anak dengan hambatan emosional atau kelainan perilaku
sehingga memiliki perilaku penentangan yang terus-menerus kepada
masyarakat, kehancuran suatu pribadi, serta kegagalan dalam belajar di
sekolah. Dalam hal ini anak yang mengalami hambatan emosi dan tingkah
laku sehingga kurang dapat atau mengalami kesulitan dalam menyesuaikan
diri dengan baik terhadap lingkungannya dan akan mengganggu situasi
belajarnya.
f. Bagian-F sebutan untuk kelompok anak dengan kemampuan di atas ratarata/superior.
g. Bagian-G sebutan untuk kelompok anak tunaganda. Seseorang yang
memiliki kekurangan lebih dari satu dari yang telah disebutkan diatas.32
Dalam penelitian ini memfokuskan pada SLB-A, Sekolah Luar Biasa yang
menangani anak-anak tunanetra Tujuan umum pendidikan di SLB adalah agar para
tamatan: memiliki sifat dasar sebagai warga Negara yang baik. Lalu memiliki
pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk: melanjutkan pelajaran,
bekerja di masyarakat, dapat menolong diri sendiri, dan mengembangkan dirinya
sesuai dengan azas pendidikan seumur hidup 33 Tujuan khusus pendidikan di SLB
adalah agar para tamatan dapat berdiri sendiri, dan menjadi warga masyarakat yang
berguna (produktif) bagi dirinya sendiri, bagi masyarakat, maupun bangsa, dan
Negara.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh guru berkaitan dengan
perkembangan komunikasi anak dengan kekurangan penglihatan, pembelajaran yang
disusun guru untuk siswa tunanetra sebaiknya mengarah kepada:
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a. Kemampuan orientasi mobilitas mengarah pada kemampuan mengkoordinir
keseluruhan gerak jasmani.
b. Kemampuan gerak dengan menggunakan gerak halus
c. Kemampuan mengkoordinir ketepatan rekreasi gerak
d. Kemampuan mengkoordinir daya kekuatan otot-otot gerak sesuai dengan
kebutuhannya. 34
2. Peran Perpustakaan SLB-A
Peran perpustakaan di lingkungan SLB pada umumnya tidak jauh berbeda
dengan perpustakaan yang ada di sekolah biasa. Peran perpustakaan pada sekolah
ialah mengembangkan kemampuan anak dalam mencari dan menggunakan
informasi, melalui perpustakaan murid-murid dapat mencari dan memanfaatkan
informasi yang tersedia di perpustakaan. Melalui perpustakaan pula dapat
mengembangkan minat dan kebiasaan membaca yang baik pada murid. Dapat
mendidik murid untuk bisa memelihara bahan bacaan, dan dapat mengasah
kemandirian murid dalam mencari informasi di perpustakaan. Pada perpustakaan
SLB peranan perpustakan yaitu untuk memberikan informasi kepada pemustaka, dan
menitikberatkan kearah studi mandiri. Dengan adanya perpustakaan ini diharapkan
kebutuhan informasi murid dan guru ataupun karyawan sekolah dapat terpenuhi.
Perpustakaan ini merupakan wadah untuk mengelola sumber informasi yang bisa
digunakan untuk mempermudah guru dalam proses belajar mengajar, ataupun dapat
digunakan oleh murid untuk sebagai sarana rekreasi dengan membaca novel ataupun
mendengarkan cerita.
F. Pemustaka Tunanetra
1. Pengertian Pemustaka
Tujuan dari diadakannya perpustakaan ialah dalam pengelolaan informasi yang
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan informasi untuk pemustaka. Dalam UU No.43
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Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 1 ayat 9 pemustaka adalah pengguna
perpustakaan yaitu perseorangan, sekelompok orang, masyarakat atau lembaga yang
memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan. Menurut Wiji Suwarno pemustaka ialah
pengguna fasilitas yang disediakan perpustakaan baik koleksi maupun fasilitas
lainnya.35 Telah disebutkan bahwa adanya perpustakaan ditujukan unutk memberikan
informasi kepada pemustakanya, maka pemustaka pada tiap perpustakaan berbedabeda tergantung pada jenis perpustakaannya. Misalnya, pada perpustakaan perguruan
tinggi pemustakanya ialah mahasiswa, dosen dan civitas akademik perguruan tinggi,
perpustakaan khusus pemustakanya pada umumnya ialah karyawan ataupun staf dari
lembaga yang menaunginya, perpustakaan sekolah pemustakanya ialah siswa-siswi,
guru ataupun karyawan sekolah.
Perbedaan pemustaka pada suatu perpustakaan ini disebabkan berbedanya jenis,
letak dan koleksi yang ada pada suatu perpustakaan. Maka dapat diambil kesimpulan
pemustaka ialah pengguna perpustakaan baik secara sekelompok atau perseorangan
yang mempergunakan fasilitas perpustakaan baik dalam hal koleksi ataupun pelayanan
lainnya yang ada di perpustakaan.
2. Anak Berkebutuhan Khusus
Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang memiliki karakteristik khusus,
ataupun kelainan khusus baik pada fisik maupun mental. Berdasarkan kekurangan
yang dimiliki anak berkebutuhan khusus dibagi menjadi: 36
a. Tunagrahita (mental retardation) atau disebut sebagai anak dengan hendaya
perkembangan (child with development impairrment)
b. Kesulitan belajar (learning disabilities) atau anak yang berprestasi rendah
(specific learning disability)
c. Hyperactive (attention deficit disorder with hyperactive)
d. Tunalaras (emotional or behavioral disorder)
e. Tunawicara (communication disorder and deafness)
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f. Tunanetra (partially seing and legally blind) atau disebut dengan anak yang
memiliki hambatan dalam penglihatan
g. Anak autistic (autistic children)
h. Tunadaksa (physical disability)
i.

Tunaganda (multiple handicapped)

j.

Anak berbakat (giftedness and special talents)
Dalam penelitian ini definisi anak berkebutuhan khusus ditujukan pada anak

tunanetra.
Menurut Sutjihati Soemantri anak tunanetra adalah individu yang indera
penglihatannya (kedua- duanya) tidak berfungsi sebagai saluran penerima informasi
dalam kegiatan sehari-hari seperti halnya orang awas. 37 Menurut beliau kategori anak
tunanetra dibedakan menjadi dua, yaitu buta ialah jika anak sama sekali tidak mampu
menerima rangsangan cahaya dari rumah dan low vision ialah jika anak masih mampu
menerima rangsangan dari luar, tetapi ketajamannya lebih dari 6/21, atau jika anak
hanya mampu membaca headline pada surat kabar. Dengan adanya kekurangan pada
penglihatan hal tersebut dapat berpengaruh pada kehidupannya.
G. Studi Relevan
Studi Relevan bertujuan untuk mengemukakan hubungan antara penelitianpenelitian terdahulu yang memiliki topik serupa penelitian ini.
a. Penelitian Pertama bersumber dari skripsi “Literasi Digital Anak Berkebutuhan
Khusus di Sekolah Luar Biasa Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, SH
Telanaipura Jambi” yang disusun oleh M.Iqram Hidayatullah program studi Ilmu
Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora UIN STS Jambi Tahun 2018. Penelitian
ini dilakukan di Perpustakaan Sekolah Luar Biasa Prof.Dr.Sri Soedewi Masjchun
Sofwan SH Telanaipura Kota Jambi. Penelitian ini memfokuskan kepada bagaimana
kemampuan anak berkebutuhan khusus dalam mengintegrasikan informasi pada
media digital. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana partisipasi
anak berkebutuhan khusus dalam menggunakan media digital, mengakses media
digital, menganalisa informasi pada media digital, dan kemampuan dalam
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pengelolaan informasi pada media digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana partisipasi anak berkebutuhan khusus dalam menggunakan media digital,
mengakses media digital, mengintegrasikan media digital. Hasil dari penelitiannya
ialah Partisipasi anak berkebutuhan khusus dalam menggunakan media digital
dikategorikan medium. Jumlah siswa SMPLB 139 orang dan SMALB 102 siswa
yang tertarik belajar di ruang computer hanya berjumlah 12 orang, walau hanya
sedikit siswa yang tertarik dengan media digital, namun siswa cukup senang dengan
penggunaan media digital karena dapat menunjang dalam proses kegiatan belajar di
sekolah.
Siswa melek dalam menggunakan media digital, karena sudah terbiasa praktek
menggunakan media digital dalam kegiatan belajarnya. 38
b. Penelitian kedua bersumber dari skripsi yang berjudul “Perilaku Pencarian Informasi
Pemakai pada Layanan Perpustakaan Tunanetra Yayasan Mitra Netra Jakarta” yang
disusun oleh Ricky Anshori program studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Diponegoro tahun 2013.39 Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Mitra
Netra. Penelitian ini memfokuskan pada perilaku pencarian informasi pemakai yang
difokuskan tentang pemanfaatan informasi yang didapat oleh pemakai di layanan
Mitra Netra. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana cara pencarian
informasi yang digunakan pemustaka, jenis informasi apa yang dibutuhkan
pemustaka, dan sumber informasi apa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan
informasi. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui cara pencarian informasi
yang digunakan pemakai, untuk mengetahui jenis informasi yang dibutuhkan oleh
pemakai, dan untuk mengetahui sumber informasi yang digunakan untuk memenuhi
kebutuhan informasi. Hasil dari penelitiannya ialah pencarian informasi yang
dilakukan oleh pemakai di Perpustakaan Yayasan Mitra Netra sangat dipengaruhi
oleh petugas dilayanan tersebut, jenis informasi yang sering diakses oleh pemakai di
Perpustakaan Yayasan Mitra Netra adalah koleksi elektronik yaitu Kaset dan CD
yang di akses melalui DTB (Digital Talking Book) daripada koleksi cetak yaitu buku
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atau koleksi braille dan sumber informasi yang sering di gunakan oleh pemakai
dalam mencari informasi di Perpustakaan Yayasan Mitra Netra adalah dengan
menggunakan DTB (Digital Talking Book), namun ada yang menggunakan katalog
Braille.
c. Dan penelitian ketiga bersumber dari skripsi yang berjudul “Strategi bimbingan
dalam meningkatkan sikap kemandirian anak autis pada sekolah luar biasa Prof. Dr.
Sri Soedewi Masjchun Sofwan, SH Kota Jambi“ yang disusun oleh Azwar Hanas
program studi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah UIN STS Jambi
Tahun 2018. Penelitian ini dilakukan di Sekolah Luar Biasa Prof. Dr. Sri Soedewi
Masjchun Sofwan SH Telanaipura Kota Jambi. Penelitian berfokus pada bagaimana
cara meningkatkan kemandirian anak autisme. Adapun Rumusan Masalah dalam
Penelitian ini apa saja yang jadi faktor penyebab autis, bagaimana bentuk strategi
yang di lakukan pembimbing dalam meningkatkan sikap kemandirian anak autisme
dan apakah itu efektif? Tujuan penelitian ini untuk menganalisis strategi terapis
dalam mendidik kemandirian anak autis dan keefektifannya di SLB adapun Tujuan
khususnya yaitu untuk menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya autis dan
menganalisis peran terapis dalam mendidik kemandirian anak autisme. Hasil dari
penelitiannya adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya autis .Secara
spesifik, yang menyebabkan anak menjadi autis belum di temukan secara pasti,
meskipun secara umum ada kesepakatan di dalam lapangan yang membuktikan
adanya keragaman tingkat penyebabnya. Hal ini termasuk bersifat genetic, mata
bolik dan gangguan saraf pusat, infeksi pada masa waktu kehamilan ( rubellea )
struktur otak yang tidak normal seperti hydrocephalus juga dapat menyebabkan anak
Autis. Strategi yang gunakan Bimbingan dalam mendidik Kemandirian anak autis di
Sekolah Luar Biasa Prof Dr Sri Soedewi Maschjun Sofwan SH adalah dengan
pengembangan kurikulum, peningkatan sarana dan prasarana dan peningkatan proses
belajar mengajar, yang lebih terprogram, konsisten dan kontinu serta dengan
mengunakan media visual ( gambar ) dan media buku bersuara sehingga dapat
mempermuda anak autis dalam memahami pembelajaran. Berangkat dari berbagai
strategi bimbingan belajar bagi anak autis mulai dari dorongan motivasi sampai
dengan dukungan yang diberikan kepada mereka agar mereka dapat bereksplorasi
serta mengembangkan kemampuan mereka terhadap bimbingan belajar yang

diberikan agar mereka bisa seperti anak normal pada umumnya dengan dibimbing
dan dilatih untuk percaya diri agar mereka dapat tampil dengan optimal seperti orang
biasa pada umumnya. Implikasi hasil yang sudah diperoleh dalam strategi bimbingan
belajar yang diberikan bagi anak anak autis telah mencapai hasil yang baik. Serta
dipandu olah guru-guru mereka diberikan kebutuhan serta kasih sayang terhadap
mereka sehingga mereka dapat mencapai hasil maksimal dalam bimbingan belajar
adapun hasilnya Bisa Membaca dan Menulis melakukan aktivitas secara mandiri.40
Penelitian yang dilakukan peneliti tentunya terdapat perbedaan dengan
penelitian terdahulu. pada penelitian ini membahas mengenai pola perilaku
pemustaka berkebutuhan khusus dengan kekurangn indra penglihatan pada jenjang
pendidikan SMALB. Penelitian ini pun untuk mengetahui lebih dalam lagi terkait
kebutuhan informasi pemustaka, perilaku pencarian informasi yang dilakukan
pemustaka, solusi yang dilakukan pemustaka atas kendala yang dihadapi, dan
bagaimana peranan pustakawan untuk membantu pemustaka dalam pencarian
informasi.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Metode Penelitian
Sugiyono menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian
yang bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena,
dan menemukan hipotesis. 41Dalam penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian
kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Melalui penelitian ini, peneliti ingin mengetahui
bagaimana kemampuan siswa berkebutuhan khusus dalam mencari informasi dalam
menunjang kegiatan belajar mengajar berdasarkan model perilaku pencarian informasi
wilson.
Dimana penelitian akan memberikan gambaran mengenai perilaku pencarian
informasi pada anak berkebutuhan khusus pada SLB-A (tunanetra) Prof. Dr. Sri Soedewi
Masjchun Sofwan SH, Jambi dalam menghimpun data untuk penyelesaian masalah.
Penelitian ini termaksud dalam studi kualitatif deskriptif, dimana data yang terkumpul
berbentuk kata kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka. Data yang
terkumpul setelah di analisis selanjutnya di deskripsikan sehingga mudah dipahami oleh
orang lain.42
B. Jenis dan Sumber Data
Data adalah hasil pencatatan penelitian, baik yang berupa fakta ataupun angka.
Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat di peroleh. Data kualitatif
berisi kalimat penjelasan yang di ambil dari observasi penelitian pada ABK khususnya
anak tunanetra dalam perilaku mereka mencari informasi. Data yang di kumpulkan dalam
penelitian ini di peroleh melalui berbagai sumber berikut:
1. Data Primer
Data primer adalah sumber data yang di peroleh secara langsung dari sumber asli.
Data primer di kumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan
peneliti. Data primer dalam penelitian yaitu, data yang langsung di dapat dari Siswa -
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Siswi SLB-A, Kepala sekolah, Guru dan Pustakawan, dimana data tersebut dapat
berupa opini subjek secara individual ataupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu
benda, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. 43
Adapun data primer di peroleh dengan cara sebagai berikut :
a. Subjek Penelitian
Subjek penelitian adalah batasan penelitian dimana peneliti bisa
menentukannya dengan benda, hal atau orang untuk melekatnya variabel
penelitian,
Subjek yang di teliti hanya siswa SMALB, karena mereka lebih lama berada
di SLB ini. Informan dalam penelitian kualitatif menggunakan teknik purposive
sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. 44 Dengan
teknik ini cara penentuan informan ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau
pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini, pemilihan informan didasarkan
kriteria dengan urutan sebagai berikut :
1. Pemustaka perpustakaan SLB-A usia SMA
2. Pemustaka yang mengunjungi perpustakaan minimal dua kali dalam seminggu
secara mandiri, atau informan yang paling sering ke perpustakaan.
3. Pemustaka yang melakukan pencarian koleksi di perpustakaan.
4. Pemustaka yang memanfaatkan koleksi perpustakaan.
Dengan keterangan tersebut penulis menetapkan informan ke dalam tiga
kelompok, yaitu:
1. Kepala Sekolah sebagai Key Informan
Dalam hal ini kepala sekolah memiliki kewenangan dan mengetahui dengan
baik bagaimana keadaan sekolah, terutama perpustakaan sekolah.
2. Kepala Perpustakaan.
Kepala Perpustakaan yang sekaligus sebagai guru pengajar. Penulis
menetapkan sebagai informan karena beliau mengetahui secara mendalam
mengenai seluruh kegiatan pengelolaan perpustakaan.
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3. Pemustaka Perpustakaan
Pemustaka dijadikan sebagai informan untuk mengetahui sejauh mana
kebutuhan informasi mereka, dan mengetahui bagaimana cara pemustaka
dalam memenuhi kebutuhan informasinya, pemustaka yang menjadi informan
sebanyak 7 orang.
b. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini adalah Sekolah Luar Biasa Prof. Dr. Sri. Soedewi
Masjchun Sofwan SH Jl. Depati Purbo Kel. Pematang Sulur Kec. Telanaipura,
Jambi.
2. Data Sekunder
Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber yang
sudah ada. Data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari
sumbernya. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari bukubuku atau literatur-literatur, dukumen dan artikel yang berkaitan dengan masalah yang
akan diteliti. 45
C. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan beberapa langkah-langkah yang dilakukan
dalam memperoleh data penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:
1. Observasi
Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk
menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Sebelum melakukan
penelitian, penulis melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian dan pada objek
penelitian. Dengan observasi ini, merupakan salah satu cara untuk mendapatkan data data yang sesuai dan akurat sesuai dengan topik yang diteliti.
Observasi ini dilakukan dua tahap. Pada observasi tahap pertama dilalukan saat
penulis meminta izin untuk melakukan penelitian, observasi ini berlangsung selama dua
hari pada hari Senin tanggal 28 desember 2020 dan Senin 11 Januari 2021. Observasi
kedua dilakukan selama empat hari pada hari Senin 8 Februari sampai Kamis 11
45
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Februari 2021. Observasi dilakukan dengan melihat keadaan perpustakaan dari semua
sisi, mulai dari ruangan perpustakaan, tata letak, koleksi, sampai pada aktifitas seharihari yang dilakukan pemustaka. Dengan melihat perpustakaan secara keselurahan
penulis dapat mengamati, menilai, selanjutnya dapat memaparkan apa yang terjadi di
perpustakaan.
2. Wawancara
Merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara
tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang
yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Penulis
akan melakukan wawancara secara mendalam dengan Kepala Sekolah, Kepala
Perpustakaan dan 7 orang pemustaka, guna memperoleh data yang relevan dengan topik
yang akan diteliti.
3. Dokumentasi
Merupakan bentuk pengumpulan data yang dapat diambil dari dokumen- dokumen,
buku, kunjungan, foto yang penulis ambil sendiri pada saat penelitian di lapangan.
Bentuk yang akan didokumentasikan berupa elektronik yang disimpan di flashdisk dan
tercetak berupa printout.
4. Kajian Kepustakaan
Kajian kepustakaan atau penelusuran pustaka terutama dimaksudkan sebagai
langkah awal untuk menyiapkan kerangka penelitian (research design) dan/atau
proposal guna memperoleh informasi penelitian sejenis, memperdalam kajian teoritis
atau mempertajam metodologi. 46 Kajian pustaka ini merupakan sumber informasi yang
bersumber dari buku, kamus, jurnal, majalah, artikel, thesis, skripsi baik dalam bentuk
tercetak ataupun online. Kajian pustaka digunakan untuk mencapai pemahaman yang
lebih mendalam tentang konsep-konsep yang akan dikaji dan sebagai landasan teori
untuk memperkuat analisis data dalam penelitian. Informasi dalam kajian kepustakaan
ini terkait dengan tema penelitian yaitu perihal perpustakaan sekolah SLB-A, perilaku
pencarian informasi, pemustaka berkebutuhan khusus, tunanetra dan pelayanan
perpustakaan tunanetra.
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D. Teknik Analisis Data
Setelah data diperoleh maka langkah selanjutnya ialah mengolah data yang telah
didapat. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap data yang telah didapat. Dalam
penelitian ini penulis mengolah data melalui beberapa tahap, yaitu:
1. Reduksi Data
Data yag diperoleh melalui observasi, wawancara, kajian kepustakaan dan
pendokumentasian dicatat dan dikelompokkan. Data yang diambil melalui observasi
dan dokumentasi dikelompokan sehingga dapat diketahui data mana yang relevan atau
tidak dengan kajian yang diteliti. Data yang diambil

melalui wawancara pun

dikelompokan, sehingga akan terlihat perbedaan atau kesamaan jawaban dari informan
yang diwawancara.
2. Penyajian Data
Setelah data direduksi penulis akan melakukan penyajian data. Data ini akan
disajikan dalam bentuk teks bersifat naratif. Penulis akan menerangkan atau
menceritakan hasil penelitian dengan bentuk penjabaran kata-kata.
3. Penarikan Kesimpulan
Kesimpulan adalah suatu penyataan umum dan logis yang ditarik dari beberapa
kasus, dan menunjukan pola yang menggambarkan ciri-ciri kasus tersebut. 47 Data yang
telah disajikan kemudian diambil kesimpulan dan dijabarkan dalam bentuk naratif.
Kesimpulan ini merupakan jawaban atas rumusan masalah dari penelitian.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Objek Penelitian
1. Sejarah Singkat Sekolah Luar Biasa Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, SH
Telanaipura Jambi
Sekolah Luar Biasa Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, SH berdiri sejak tahun
1982 atas prakarsa ketua Dharma Wanita Provinsi Jambi, ibu Prof. Dr. Sri Soedewi
Masjchun Sofwan, SH. Seorang guru besar Universitas Gajah Mada dan juga istri dari
gubernur Jambi 2 periode tahun 1980. SLB diresmikan langsung oleh ibu Tien
soeharto pada tanggal 4 april 1984.
Pengelolaan dari segi kelembagaannya diserahkan kepada Dharma Wanita Provinsi
Jambi, sedangkan pengelolaan dari segi edukatifnya oleh Dinas Pendidikan Provinsi
Jambi dan dibantu oleh instansi-instansi lainnya Luar Biasa (SLB) secara resmi dengan
persetujuan DPRD Provinsi Jambi tanggal 3 November 1982 No. 14/kpts/Dprd/1982,
diberi nama Sekolah Luar Biasa (SLB) Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, SH.
Nama ini diberikan dengan maksud untuk menghormati jasa almarhumah yang telah
memprakarsai berdirinya lembaga pendidikan yang bersifat kemanusiaan, juga untuk
kemajuan di daerah Provinsi Jambi.
Awalnya, sejak berdirinya sampai tahun 2014 SLB beralamat di Jl. Letjen Suprapto
no. 35 samping RS. Umum Raden Mattaher Jambi. Namun sejalan dengan
perkembangan dan bertambahnya jumlah siswa, sejak tanggal 29 November 2004
akhirnya pindah ke lokasi baru yang terletak di JL. Depati Parbo Telanaipura Kota
Jambi.48
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Tabel 4.1
Identitas Sekolah Luar Biasa Prof. Dr. Sri Soedewi
Masjchun Sofwan, SH Telanaipura Jambi
Nama sekolah

SLB/ABCD Prof. Dr. Sri Soedewi
Masjchun Sofwan, SH Telainapura Jambi

Alamat Sekolah

Jl. Depati Purbo Kel. Pematang Sulur Kec.
Telanaipura

Kelurahan

Pematang Sulur

Kecamatan

Telanaipura

Kota

Jambi

Provinsi

Jambi

Status Sekolah

Swasta

Status Yayasan

SLB “Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchun
Sofwan, SH” Jambi

No. dan Tgl. Akte Notaris

Sedang dalam proses

Bagian

A, B, C, D.

Tahun Pendirian

1984

Waktu Kegiatan

Pagi

Sistem Pelayanan

Individual/Kelompok/Klasikal

Nomor Statistik Sekolah

91.4.10.60.01.001

Izin Operasional

No.112/110/F/Fc-1994

SK Pendirian SLB

Nomor 94/1984

Website

www. Slbjambi.sch.id

Email

slbjambi@yahoo.com

NPSN

1050494

Sumber Data: Data Sekolah Luar Biasa Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, SH Telanaipu ra

Jambi

2. Visi dan Misi
a. VISI : Terwujudnya manusia yang bertakwa, terampil, mandiri dan cinta
lingkungan.
b. MISI :
1) Menanamkan nilai–nilai keimanan dan ketakwaan melalui pendidikan moral dan
agama.
2) Mengoptimalkan potensi akademik siswa sesuai dengan potensi yang dimiliki.
3) Mengembangkan berbagai keterampilan hidup sesuai dengan bakat dan minat
siswa.
4) Menerapkan kecakapan hidup untuk kemandirian siswa di rumah dan masyarakat.
5) Menerapkan rasa cinta terhadap lingkungan sehingga terwujud lingkungan yang
bersih, indah dan nyaman.49
3. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi merupakan tolak ukur dalam suatu lembaga organisasi, baik
lembaga pendidikan maupun lembaga lainnya. Organisasi yang baik dapat menunjukkan
kegiatan yang baik dan juga merupakan pendukung dalam pelaksanaan segala program
kerja organisasi tersebut.
Demikian juga dengan Sekolah Luar Biasa Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchun Sofwan,
SH, Kota Jambi ini pun memiliki struktur organisasi sekolah. Secara operasional struktur
organisasi ini mempunyai tugas dan wewenang masing-masing. SLB Prof. Dr. Sri
Soedewi Masjchun Sofwan, SH dipimpin oleh kepala sekolah, dibaantu oleh guru guru
dan beberapa staf. Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi SLB Prof. Dr. Sri
Soedewi Masjchun Sofwan, SH dapat dilihat sebagai berikut :
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Kepala Sekolah

Solbi, S.Pd, M.Pd
Tata Usaha
Wakil Kepsek

Kurikulum

Kesiswaan

Sarpras

Humas

Karsim, S.Pd, M.Pd

Budi Prasetyo, S.Pd

Suratman, S.Pd

Yaomal Basyar, S.Pd

Koord. Satuan
Pendidikan

Ketua Jurusan

TKLB
Nyi Nilawati, S.Pd

Tunanetra
Tridaswati, S.Pd
Tunarungu
Andam Litarasi, S.Pd

SDLB
Sumartih, S.Pd

Tunagrahita
Hendri Marta, S.Pd

SMPLB
Supriyanto, S.Pd

Tunadaksa
Masnarita, S.Pd

SMALB
Mukh Jumaidi, S.Pd

Autis
Titin Yuniarsih, S.Pd
Wali Kelas
Peserta Didik

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Sekolah Luar Biasa38
Sumber Data: Data Sekolah Luar Biasa Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, SH
Telanaipura Jambi50
4. Keadaan Guru dan Siswa
Sampai dengan Tahun 2021, Jumlah tenaga Pendidik di SLB Prof. Dr. Sri
Soedewi Masjchun Sofwan, SH berjumlah 30 orang guru PNS dan 58 orang guru
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honorer, dengan data sebagai berikut :
1. Data Guru dan Karyawan PNS
Tabel 4.3 : Data Guru PNS
No.

Nama

NIP

TEMPAT DAN

L/P

TANGGAL LAHIR
19691016 199702 1
1

Solbi, S.Pd, M.Pd

2

Triyono,S.Pd.M.Ed

002
19631001 198602 1

Belitang OKU, 16 Oktober
L
1969
L

Boyolali, 01 Oktober 1963

P

Kulon Progo, 01 Agustus

007
19630801 198603 2
3

Sumarsih,S.Pd

4

Sri Mumpuni,S.Pd

1963

002
19640128 198602 2

P

Jakarta, 28 Januari 1964

L

Sleman, 04 Juni 1962

P

Padang, 30 Mei 1963

P

Jambi, 28 Februari 1970

L

Sumedang, 01 Juni 1961

P

Wonogiri, 28 Juni 1962

001
5

Suratman,S.Pd

19620614 198503 1
007

6

Nurmellidar,S.Pd

19630530 199003 2
003

7

Hj. Sri Suryati,S.Pd.M.Pd

1970 0228 199412 2
003

8

Yaomal Basyar,S.Pd

19610601 198603 1
013

9

Sri Handayani,S.Pd

19620626 199003 2
005

19660214 199103 2
10

Hj. Risa Farida,S.Pd

11

Tridaswati,S.Pd

P

005
19651003 199203 2

Majalengka, 14 Februari
1966

P

Padang, 03 Oktober 1965

P

Jambi, 02 September 1969

L

Bandung, 29 Maret 1971

P

Kumun, 08 Februari 1964

P

Padang, 03 Maret 1966

004
12

Andam Litasari,S.Pd

19690902 199203 2
003

13

Budi Surono,S.Pd

19710329 199702 1
002

14

Hardalena, S.Pd

19640208 199203 2
003

15

Umi Werdiyati, S.Pd

19660303 198903 2
005
19681209 199702 1

16

Budi Prasetyo,S.Pd

17

Karsim, M.Pd

L

002
19680110 199702 1

Sukabumi, 09 Desember
1968

L

Karawang,10 Januari 1968

001
19670916 199702 1
18

Mukh.Jumadi,S.Pd

19

Suhaidi,S.Pd

L

001
19670410 199403 1

Semarang, 16 September
1967

L

Semurup, 10 April 1967

L

Sragen, 18 Agustus 1965

P

Jambi, 07 Mei 1967

008
20

Sri Sadono,S.Pd

19650818 199501 1
001

21

Evi Maidahlena, S.Pd

19670507 199203 2
008

22

Yarnida, S.Pd

19670710 199203 2

P

Kerinci, 10 Juli 1967

L

Kemantan, 02 April 1970

P

Jambi, 26 Desember 1963

P

Kerinci, 08 Oktober 1967

006
23

Replianis,S.Pd, M.PdI

19700402 200701 2
009

24

Nyimas Nilawati,S.Pd

19631226 200701 2
002

25

Ina Kesnaruta,S.Pd

19671008 200701 2
005

Sumber Data: Data Sekolah Luar Biasa Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, SH
Telanaipura Jambi51

Tabel 4.4 : Data Karyawan PNS
No.

Nama

NIP

L/P

TEMPAT DAN
TANGGAL
LAHIR

1

Fitriani, S.Pd

19840701 201001 2

P

Jambi, 01 Juli 1984

L

Klaten, 10 Januari 1965

L

Jambi, 12 September 1971

023
2

Sumarjo

19650110 200901 1
002

3

Supriadi

19710912 200701 1
008
19690901 201407 2

4

Murniati,S.Pd

51

001

P

Sei Geringging, 01
September
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1969
5

Sulaiman

19731231 201407 1

L

Jambi, 03 Juni 1969

002
Sumber Data: Data Sekolah Luar Biasa Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, SH
Telanaipura Jambi52

2. Data Guru dan Karyawan Honorer
Tabel 4.5 : Data Guru Honorer
No.

Nama

NIP

L/P

TEMPAT DAN
TANGGAL
LAHIR

1

Ermanita, S.Pd

-

P

Jambi, 30 Mei 1980

2

Masnarita,S.Pd

-

P

Jambi, 20 April 1969

3

Verdiansyah,S.Pt

-

L

Jambi, 07 Nopember 1982

4

Rts. Fatmawati,S.Pd

-

P

Jambi, 20 Mei 1988

5

Erry Zaidah Luthfiyah,S.Hum

-

P

Lamongan,11 September 1983

6

Nurkhamid,S.Ag

-

L

Jepara,16 Februari 1969

7

Supriyanto,S.Pd

-

L

Purworejo,30 Juni 1969

8

Adi Kurniadi,SE

-

L

Jambi, 21 Nopember 1977

9

Gustira Mayasari,S.Pd

-

P

Jambi, 20 Agustus 1983

10

Titin Yuniasih, S.Pd

-

P

Cilacap,06 Juni 1976
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11

Sabar Widodo, S.Pd

-

L

Klaten,28 Oktober 1988

12

Ari Kusumaratri,A.Md.TW

-

P

Jakarta, 20 November 1971

13

Hendri Mariza,S.Pd

-

L

Solok,07 Juli 1987

14

Lia Herliani, S.Sos

-

P

Sumedang,20 Mei 1985

15

Ena Deslina

-

P

Jambi,15 Desember 1985

16

Nana Triana, S.Pd

-

P

Jambi,02 Mei 1990

17

Endang Purwanti, A.Md

-

P

Jambi,05 April 1977

18

Rama Yulianti S, S.Kom

-

P

Muara Bungo,03 Juli 1981

19

Erita Sapitri,S.Pi

-

P

Jambi, 09 September 1980

20

Della Murniati, A.Md

-

P

Jambi, 14 Januari 1981

21

Evi Lestari, S.Sn

-

P

Palembang, 07 Agustus 1976

22

Muslih, S.Pd

-

L

Bogor,04 September 1981

23

Alfi Azizah, S.Pd

-

P

Jambi,30 Agustus 1985

24

Citra Oktavini, S.Pd

-

P

Pasaman,06 Oktober 1990

25

Dian Novitasari

-

P

Jambi,05 Nopember 1984

26

Nenden Agustin, S.Pd

-

P

Muara Singoan,24 Agustus 1990

27

Endah Pratiwi

-

P

Jambi,29 Januari 1980

28

Syarifah Hidayati, S.Pd

-

P

Taba Penanjung,20 Mei 1989

29

Eka Pastiah, S.Pd

-

P

Sei Kelumpang,20 Oktober

Sumber Data: Data Sekolah Luar Biasa Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, SH
Telanaipura Jambi53

Tabel 4.6 : Data Karyawan Honorer
No.

Nam

NIP

L/P

a

TEMPA
T

1

Nunuk Suheni, A.Md

-

P

Sukoharjo, 04 Oktober 1970

2

Firda Fitriani

-

P

Jambi, 17 September 1978

3

Aprillani

-

L

Kedotan, 06 April 1987

4

Mahyudin Salim

-

L

Jambi, 17 Oktober 1985

5

Sri Mulyani Prasetyawati

-

P

Purworejo, 08 Juli 1967

6

Rahmat Irfan

-

L

Jambi, 12 Agustus 1989

7

Santi

-

P

Jambi, 24 September 1980

8

Bambang Suprijanto

-

L

Pacitan, 24 Januari 1956

9

Debi Arisandi

-

L

Jambi, 31 Desember 1994

10

Bangkit Resturama

-

L

Jambi, 17 Mei 2000

11

Fairah

-

P

Jambi,15 Juli 1973

12

Katem

-

P

Ciasem,06 Juli 1975

13

Andika Pratama

-

L

Jambi,03 April 1990

14

Erman Gutama

-

L

Jambi,13 Februari 1983

15

Siti Angraini, S.Kom

-

P

Jambi,25 September 1993
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16

Rahman Subagja

-

L

Bogor,02 Maret 1979

17

Diego Armando, S.Pd

-

L

Jambi,15 Maret 1988

18

Rizki Ananda Putri

-

P

Jambi,09 Mei 1994

19

Gatot Subroto

-

L

Boyolali,10 September 1982

20

Novirman

-

L

Jambi,22 November 1979

21

Adam Abdullah

-

L

Mekar Sari,13 Nopember
1998

22

Zainun

-

L

Jambi,17 Juni 1967

23

Yuni Amalia

-

P

Jambi,22 Juni 1995

24

Cipto Misdiono

-

L

Jambi,21 April 1988

25

Rahmat Noprizal

-

L

Jambi,03 Nopember 1993

26

Putri Zoraya Sari

-

P

Jambi,08 Maret 1984

27

Suyatno

-

L

Purworejo,06 Juni 1977

28

Saiful Bahri

-

L

Jambi,16 Januari 1974

29

Nurul Hikmah

-

P

Jambi,30 Maret 1996

Sumber Data: Data Sekolah Luar Biasa Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, SH Telanaipura
Jambi54

Sedangkan Jumlah anak didik di SLB Prof. Dr. Sri Soedewi Sofwan Masjchun, SH
Kota Jambi Berjumlah 460 orang dengan data Sebagai berikut :
Tabel 4.7: Jumlah Murid Menurut Kelas dan Jenjang Pendidikan
JENJANG PENDIDIKAN

54

JUMLAH
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TKLB

SDLB

SMPLB

SMALB

1

-

20

39

35

2

-

28

47

40

3

-

32

52

27

4

-

49

5

-

32

6

-

28

Autis

31

Jumlah

31

139

102

KELAS

189

460

Sumber Data: Data Sekolah Luar Biasa Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, SH
Telanaipura Jambi55

Jenis Kecacatan

55

JENJANG PENDIDIKAN
JUMLAH

TKLB

SDLB

SMPLB

SMALB

Tunanetra

-

4

3

37

44

Tunarungu

-

40

48

1

89

Tunagrahita ringan

-

53

48

27

128

Tunagrahita sedang

-

55

26

21

102
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Tuna Daksa Ringan

-

-

-

-

0

Tuna Daksa Sedang

-

17

13

16

46

31

20

-

-

51

31

189

139

102

460

Autis
JUMLAH

Tabel 4.8: Jumlah Murid Menurut Jenis Kecacatan
Sumber Data: Data Sekolah Luar Biasa Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, SH
Telanaipura Jambi56
5. Keadaan Sarana dan Prasarana
Sekolah Luar Biasa Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, SH Jambi
memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai, terdiri dari:
1. Tunanetra
Tabel 4.9: Fasilitas Tunanetra
No.

56

Jenis/Nama Barang

Jumlah

Kondisi

Asal Barang

1

Riglet + Pen

8 Set

-

Bantuan Pusat

2

Pusel

4 Set

Baik

3

Mesin Ketik Braile

2 buah

Rusak

Bantuan Pusat

4

Miniatur Model Binatang

6 Buah

Baik

BK3S Jambi

5

Alat Olahraga Khusus

1 set

Baik

Pemda Propinsi Jambi

6

Alat Khusus Lainnya

1 set

Baik

Bantuan Pusat

7

Jam tangan Tunanetra

4 set

Baik

Bantuan Pusat

8

Laptop (Asus)

2 buah

Baik

Lion Club Jambi

9

Printer Braille

1 Buah

Baik

Lion Club Jambi
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10

LCD komputer 16” (compact) 6 set

Baik

Bantuan pusat

11

LCD komputer 14” (LG)

4 set

Baik

Bantuan pusat

12

Laptop 14” (Toshiba)

6 buah

Baik

Bantuan pusat

13

CPU intel dual core 3.0

10 set

Baik

Bantuan pusat

14

UPS (APC 500 VA)

6 set

Baik

Bantuan pusat

15

UPS (erSys 600 VA)

4 set

Baik

Bantuan pusat

16

Headphone (Plantronics)

6 buah

Baik

Bantuan pusat

17

Headphone (SonicEar)

4 buah

Baik

Bantuan pusat

18

Keyboard PC (compact)

6 buah

Baik

Bantuan pusat

19

Keyboard PC (komic)

4 buah

Baik

Bantuan pusat

20

Speaker aktif untuk komputer

6 set

Baik

Bantuan pusat

(atlec lambing)
Sumber Data: Data Sekolah Luar Biasa Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, SH
Telanaipura Jambi57

2. Tunarungu
Tabel 4.11 : Fasilitas Tunarungu
No.
1

Jenis/Nama Barang
Alat Bantu dengar

Jumlah
10 buah

Kondisi

Asal barang

Baik

King Aids

Perorangan

57

2

Alat Bantu dengar kelompok 1 Set

Rusak

Depdikbud Propinsi

3

Alat Latihan Artikulasi

Baik

Pemda Provinsi Jambi

10 buah
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4

Pias/Pias Huruf/Kata/Kalimat 2 unit

Baik

Membeli

5

Alat Olahraga Khusus

-

-

-

6

Alat Khusus lainnya

2 set

Baik

Membeli

Sumber Data: Data Sekolah Luar Biasa Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, SH
Telanaipura Jambi58
3. Tunagrahita
Tabel 4.11: Fasilitas Tunagrahita
No.

Jenis/Nama Barang

Jumlah

Kondisi

Asal Barang

1

Alat Latihan

-

-

-

2

Alat Keseimbangan Badan

2 Buah/baik

Baik

Pemda Jambi

3

Pias–pias huruf/kata/kalimat

1 set/rusak

Rusak

BK3S Jambi

4

Alat–peraga IPA

5 buah/baik

Baik

Dir PLB

5

Alat Olahraga Khusus

-

-

-

6

Alat Khusus Lainnya

5 buah/rusak Rusak

Dir PLB

Sumber Data: Data Sekolah Luar Biasa Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, SH
Telanaipura Jambi59
4. Tunadaksa
Tabel 4.12: Fasilitas Tunadaksa
No.

58
59

Jenis/Nama Barang

Jumlah

Kondisi

Asal Barang

1

Alat latihan keseimbangan

1 set

Baik

Pemda Propinsi

2

Alat perbaikan wicara

1 set

Baik

Membeli
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3

Alat latihan sensomotorik

2 buah

Baik

Pemda Propinsi Jambi

sepeda
4

Alat Olahraga Khusus

2 buah

Baik

Dir PLB

5

Alat Khusus lainnya

6 buah

rusak

BK3S

Sumber Data: Data Sekolah Luar Biasa Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, SH Telanaipura
Jambi60
5. Autis
Tabel 4.13: Fasilitas Autis
No.

Jenis/Nama Barang

Jumlah

Kondisi

Asal Barang

1

Mandi bola

1 set

Baik

Dir PSLB

2

Alat peraga motorik

1 set

Baik

Dinas
Pendidikan
Propinsi

3

Alat Bantu Konsentrasi

1 set

Baik

Dinas
Pendidikan
Propinsi

4

Alat permainan

1 set

Baik

Dinas
Pendidikan
Propinsi

5

Kartu huruf + angka

1 set

Baik

Dinas
Pendidikan
Propinsi

60

6

Puzzle buah

44 set

Baik

Bantuan pusat

7

Puzzle hewan

44 set

Baik

Bantuan pusat
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8

Puzzle angka

44 set

Baik

Bantuan pusat

9

Puzzle huruf

44 set

Baik

Bantuan pusat

10

Pohon angka

11 set

Baik

Bantuan pusat

11

Pohon huruf

11 set

Baik

Bantuan pusat

12

Kartu huruf

11 set

Baik

Bantuan pusat

Sumber Data: Data Sekolah Luar Biasa Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchun Sofwan,
SH Telanaipura Jambi61
6. Satuan Pendidikan dan Jenis Layanan
Sekolah Luar Biasa Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, SH Jambi
Menyelenggarakan satuan pendidikan mulai dari:
1. Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB)
2. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)
3. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)
4. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)
Sedangkan untuk jenis layanan anak berkubutuhan khusus sebagai berikut:
1. Tunanetra
2. Tunarungu
3. Tunagrahita
4. Tunadaksa
5. Terapi Autis
Sekolah Luar Biasa juga membuka kelas keterampilan khusus bagi alumni yang akan
menambah pengetahuan dan keterampilan.
7. Profil Prestasi Siswa
1. Juara III Desain Grafis Tingkat Nasional
Galib Fikar, siswa SMALB SLB Prof. Dr. Sri Soedewi ikut membanggakan sekolah
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bahkan Provinsi Jambi atas prestasinya meraih juara III pada lomba desain grafis
tingkat nasional pada ajang FLS2N tanggal 28-1 September 2016 di Menado.
2. Juara III Cipta Baca Puisi FLS2N 2016
Rts. Kurnia, menorehkan prestasi pada lomba Cipta Baca Puisi Tingkat Nasional di
Menado 28-1 September 2016
3. Juara III Bocce Tingkat Nasional 2016
Eka putriana, juara III lomba bocce tingkat nasional pada ajang O2SN di Jakarta pada
tanggal 24-28 Juli 2016.
4. Juara I Nasional Lomba Hantaran\
Serina ayu andini, berhasil mendapatkan juara I lomba hantaran pada ajang gebyar
PKLK tingkat nasional yang diselenggarakan di padang pada tanggal 2- 6 November
2015.
5. Juara Harapan III Lomba Tata Boga
Farah putri rafani, mendapatkan penghargaan sebagai juara harapan III lomba
tataboga pada kegiatan gebyar PKLK tingkat nasional di padang 2-6 November 2015.
6. Juara Harapan I Desain Grafis Tingkat Nasional
Tris Fillia, memperoleh juara harapan I lomba desain grafis tingkat nasional pada
FLS2N di palembang yang dilaksanakan pada tanggal 23-28 Agustus 2015.
8. Juara Harapan I FLS2N Tahun 2015 di Palembang
Fitri Mulyasari, juara harapan I lomba menyanyi solo pada festival lomba seni siswa
nasional (FLS2N) tingkat SMALB. Dilaksanakan di Palembang pada tanggal 23-28
Agustus 2015.
9. Mendali Emas pada Special Olympics World di Amerika Serikat
Anggi afriansyah, meraih mendali emas dalam cabang renang pada event Special
Olympics World Games 2015, yang diselenggarakan di Los Angeles, Amerika
Serikat 25 Juli- 2 Agustus 2015.
10. Juara I Desain Grafis Tingkat Nasional
Dedi Leo, pada ajang FLS2N tingkat nasional di Semarang meraih prestasi gemilang
, yaitu juara I lomba desain grafis. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 1-5 Juni

2014.62
B. Hasil dan Pembahasan
Pada point ini penulis akan memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan di
Perpustakaan SLB-A Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, SH. Penulis melihat dan
mengamati perilaku siswa SLB-A Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, SH dalam
melakukan pencarian informasi. Selain itu penulis pun melakukan wawancara kepada
pustakawan, kepala sekolah dan siswa SLB-A Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, SH,
Informan tersebut adalah :
No

Nama

Keterangan

1

Dini

Kelas X SMALB

2

Erlangga

Kelas X SMALB

3

Hafiyan

Kelas X SMALB

4

Deni Prakasa

Kelas X SMALB

5

Inka Damayanti

Kelas XI SMALB

6

Rahmatul Triyunni

Kelas XI SMALB

7

Amanda

Kelas XI SMALB

8

Solbi, S.Pd, M.Pd

9

Budi Prasetyo, S. Pd

Kepala Sekolah
Kepala Perpustakaan/ Kesiswaan

Tahapan yang dilakukan penulis pertama ialah melakukan observasi atau pengamatan
lapangan, hal ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan apa saja yang terjadi di perpustakaan
sehari-harinya. Perpustakaan ini di buka sesuai dengan jadwal sekolah yaitu pukul 07.00
WIB dan tutup pukul 12.00, sayang sekali di perpustakaan SLB ini tidak ada buku
pengunjung, dalam sehari ada 3-5 pengunjung.
Kondisi perpustakaan jika dilihat dari pengaturan rak sudah tersusun rapi, rak- rak
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ditempatkan dengan teratur untuk memudahkan aksesbilitas siswa dalam pencarian buku.
Jika dilihat dari isi rak, tiap bagian memuat buku-buku yang dibedakan berdasarkan mata
pelajaran, namun jika dilihat lebih dalam pengaturan buku kurang tertata. Misalnya saja
tercampurnya buku IPA SMPLB dengan buku IPS SMALB. Untuk buku awas
pengklasifikasinnya pun belum tertata sebagaimana mestinya. Masih adanya tupukantumpukan buku pada buku awas, faktor penyebabnya ialah pengklasifikasian buku yang
masih umum. Pengkategorian tersebut hanya dibedakan berdasarkan penggunannya, antara
diperuntukan untuk guru sebagai pengembangan cara belajar mengajar dan diperuntukan
untuk siswa. Faktor lainnya yang menyebabkan adanya tumpukan buku dikarenakan
berpindahnya ruangan yang awalnya memiliki lahan seluas 170 m2 ke ruangan yang hanya
berluaskan 92 m2. Dengan adanya kebijakan tersebut menyebabkan tidak semua koleksi
dapat dipindahkan, sistem yang sudah berjalan dengan baik harus dibangun kembali
dengan kondisi perpustakaan yang berbeda dari segi tempat maupun koleksi yang semakin
terbatas. Namun dengan berpindahnya perpustakaan tidak menjadikan alasan untuk
mundur, dengan ini pustakawan pun tetap memberikan pelayanan yang terbaik.
Pada hasil penelitian ini penulis akan menganalisis data yang telah didapat, selanjutnya
melakukan reduksi data, penyajian data sehingga dapat menarik suatu kesimpulan dari apa
yang telah diteliti. Penulis akan memaparkan, menganalisis, menyajikan apa yang diteliti
dan akan disajikan dalam point ini. Hal tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi
mengenai kebutuhan informasi pemustaka, mengetahui proses yang dilakukan pemustaka
berkebutuhan khusus dalam pencarian informasi, solusi yang dilakukan pemustaka untuk
mengatasi kendala dalam pencarian informasi dan peran pustakawan dalam membantu
pencarian informasi pemustaka. Maka berikut akan dijelaskan hasil dari penelitian yang
telah dilakukan dalam bentuk sub-sub pembahasan.
1. Kebutuhan Informasi Pemustaka
Kebutuhan informasi timbul karena adanya kesenjangan antara pengetahuan yang
dimiliki dengan informasi yang di inginkannya dalam rangka mencapai tujuan tertentu
dalam hidupnya, membuat keputusan, menyelesaikan tugas dan sebagainya. Perpustakaan
SLB-A Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, SH sangat dibutuhkan keberadaannya
karena peserta didik sekolah ialah siswa berkebutuhan khusus (disini di bahas tunanetra)
yang membutuhkan buku-buku khusus bertuliskan braille yang tentunya tidak dijual

secara bebas dipasaran. Hal lain pentingnya keberadaan perpustakaan di sekolah ini
karena buku yang digunakan sebagai pembelajaran bagi siswa menggunakan kertas
khusus dan dicetak dalam huruf braille, sehingga untuk memproduksi buku dibutuhkan
biaya yang tinggi, mengakibatkan harga jual buku yang tinggi. Maka cara lain untuk tetap
menyediakan bahan bacaan bagi siswa ialah melalui perpustakaan. Dengan buku yang
disediakan di perpustakaan siswa dapat membaca secara leluasa sehingga dapat
menambah wawasan dan pengetahuan.
Upaya yang dijalankan perpustakaan sebagai lembaga pengelola dan menyediakan
informasi masih mendapat banyak rintangan. Dalam menjalankan tugas perpustakaan
sebagai sarana penunjang belajar mengajar, perpustakaan memiliki kendala karena tidak
adanya petugas khusus lulusan perpustakaan yang mengelola perpustakaan. Namun
dengan adanya kendala tersebut, kepala sekolah pun memberikan solusi, bahwa guru bisa
mengelola perpustakaan dengan syarat mengikuti seminar atau workshop perihal
pengelolaan perpustakaan. Dengan ini guru yang bertugas untuk mengelola perpustakaan
memiliki ilmu perihal cara pengelolaan perpustakaan, sehingga perpustakaan SLB-A pun
dapat berdiri dan berkembang sampai sekarang.
Informasi merupakan apa yang ingin diketahui oleh seseorang yang bertujuan untuk
menambah ilmu pengetahuan ataupun digunakan untuk memecahkan suatu masalah
sesuai dengan kebutuhan pencari informasi. Jika dilihat dari sumber perolehan sumber
informasi, dapat dibedakan siswa mencari informasi pada:
a. Perpustakaan
Dalam perpustakaan terdapat berbagai macam sumber informasi yang yang
bisa digunakan oleh pemustaka. Sebagai lembaga pengelola informasi perpustakaan
dapat menjadi wadah bagi pemustaka untuk menambah pengetahuan mereka.
Terdapatnya berbagai sumber informasi dapat dimanfaatkan pemustaka untuk
memenuhi kebutuhan informasinya.
“Paling sering saya mencari di perpustakaan. Kadang kalo ada tugas yang
bisa saya kerjakan sendiri ya saya jawab sendiri, kalo engga bisa baru ke
perpustakaan. Terus saya juga tidak nyari di internet karena saya tidak punya
hp.”63 (Dini)
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Wawancara pada tanggal 9 feb 2021

“Di perpustakaan, kalo mau nyari buku paket pelajaran ya di perpustakaan.” 64
(Erlangga)
“Langsung nyari ke perpustakaan kalo ga ada nyari di internet.” 65 (Hafiyan)
“Di perpustakaan.” 66(Deni)
“Nyari di perpustakaan” 67(Inka)
“Saya nyarinya (informasi) ya di perpustakaan” 68 (Rahma)
“Perpustakaan suka.” 69(Amanda)
Maka dapat dikatakan semua informan menggunakan dan memanfaatkan
perpustakaan untuk mencari informasi. Di dalam perpustakaan terdapat berbagai
macam sumber informasi yang tersedia. Hal tersebut sesuai dengan tujuan
perpustakaan dalam peyedia berbagai sumber informasi, dan memperkaya
pengalaman belajar para siswa dengan membaca buku dan koleksi lain yang
mengandung ilmu pengetahuan dan teknologi.
Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh 7 informan, hasil
wawancara menunjukan bahwa 7 informan menggunakan perpustakaan sebagai
sumber pencarian informasi.
b. Orangtua dan Teman
Ketidaktahuan siswa dalam menjawab pekerjaan rumah mereka biasanya
menanyakan kepada orangtua. Dengan pengetahuan yang lebih tinggi orangtua dapat
membantu siswa/i dalam menjawab pertanyaan yang sukar.
“Kalo PR dikerjain dirumah terus aku engga bisa jawab, nanya orang tua.”
70(Dini)

“Kalo ada PR yang jawabannya susah awalnya aku nanya sama orangtua” 71
(Erlangga)
Dalam pencarian informasi jika mereka tidak menemukan informasi yang
dicari pada umumnya mereka menanyakan kepada temannya. Hal ini dapat dikatakan

64

Wawancara pada tanggal 9 feb 2021
Wawancara pada tanggal 9 feb 2021
66
Wawancara pada tanggal 9 feb 2021
67
Wawancara pada tanggal 9 feb 2021
68
Wawancara pada tanggal 9 feb 2021
69
Wawancara pada tanggal 9 feb 2021
70
Wawancara pada tanggal 9 feb 2021
71
Wawancara pada tanggal 9 feb 2021
65

teman dapat dijadikan perantara atau penyambung antara pemustaka dan informasi
yang dibutuhkan. Melalui teman pemustaka dapat bertanya dan menjadi tahu dimana
informasi yang dicari dapat ditemukan.
c. Internet
Beberapa siswa pun memanfaatkan internet sebagai media untuk mencari dan
memperoleh informasi.
“Aku juga suka nyari di internet, lebih cepet. Karena aku udah punya HP jadi
lebih enak nyarinya, aku bisa sendiri pake internet di HP engga dibantu orang
lain juga bisa.” 72(Erlangga)
“Langsung nyari ke perpustakaan kalo ga ada nyari di internet.” 73(Hafiyan)
“Kalo sekarang kan aku udah punya HP, bisa nyari di google loh. Jadi
misalnya kita mau nyari tentang buah pisang, apa saja yang terkandung dalam
pisang bisa dicari di google. Aku ada aplikasi talk, bisa ngeluarin kata-kata,
apa yang mau dicari tinggal ngomong, atau kalo mau tau hasil yang dicari itu
bisa tinggal didengerin aja.” 74(Deni)
“Dirumah kalo wifi lagi jalan saya nyari pake internet, google.” 75(Rahma)
“Aku juga suka nyari di internet, di hp, karena aku kan udah punya
hp, informasinya lebih banyak.” 76 (Amanda)
Dari 7 informan, 5 diantaranya menggunakan internet sebagai sumber pemcari
informasi. Hal tersebut dikarenakan melalui internet suatu informasi lebih cepat
didapatkan.
Jika dilihat dari jenis sumber informasi yang dicari, dalam pencarian informasi
siswa mencarinya pada:
a. Buku Pelajaran Braille
Merupakan koleksi perpustakaan yang bertujuan untuk menunjang proses
belajar dan mengajar yang disesuaikan dengan kurikulum yang ada. Berikut hasil
wawancaranya:
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”Kalo di perpustakaan paling sering nyari buku cerita sama buku
pelajaran (braile). Kalo buku pelajaran biasanya saya nyari pelajaran
Agama, IPS, IPA, PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika.” 77(Dini)
“Keseringan nyari buku pelajaran. Soalnya ada beberapa buku pelajaran
harus minjem di perpustakaan, ada juga buku pelajaran yang dikasih
pinjem ke aku terus boleh dibawa pulang.” 78(Erlangga)
“Lebih sering nyari buku pelajaran, tapi kadang buku cerita.”

79

(Hafiyan)
Deni mengatakan apa yang dicari di perpustakaan keseringan buku pelajaran
karena terkadang proses belajar mengajar diadakan di perpustakaan, jadi buku
pelajaran yang lebih sering dicari.
“Sesuai pelajaran yang sedang belajar di perpustakaan, buku cerita juga
baca.” 80(Deni)
“Buku pelajaran. 81 (Inka)
“Buku pelajaran, disuruh guru belajar di perpus, untuk ngebantu belajar aku
kalo misalnya ada yang belum ngerti aku nyari bukunya di perpustakaan
terus aku pinjem, aku juga suka buku cerita.” 82(Rahma)
“Yang paling sering dicari buku pelajaran atau aku suka baca buku cerita.
Tapi ada yang lain juga yang suka saya baca kaya, al-qur’an, atlas.”
83(Amanda)

Tujuh informan mengungkapkan bahwa sumber informasi yang paling
sering digunakan ialah buku pelajaran braille. Dilihat dari namanya, buku
pelajaran braille merupakan buku yang penulisannya menggunakan huruf barille,
diperuntukan untuk siswa yang mengalami gangguan penglihatan baik tunanetra
ataupun low vision.
b. Buku Cerita Braille
Sumber informasi yang dicari selain buku pelajaran braile adalah buku
77
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cerita braille yang berisi cerita, dongeng, fantasi.
“Tapi engga itu aja, saya juga sering belajar, baca-baca buku cerita di
perpustakaan.” 84 (Dini)
“Kadang nyari buku cerita, cerita hewan atau cerita yang lain engga
tentusih sesuai mood aja.” 85 (Erlangga)
“Aku juga suka baca buku cerita” 86(Rahma)
Begitupun yang terjadi pada Hafiyan, Deni, dan Amanda. Maka 6 dari 7
informan menggunakan sumber informasi buku cerita braille sebagai bahan
refreshing, ingin mencari bahan bacaan yang menghibur. Hal ini sesuai dengan fungsi
perpustakaan yaitu sebagai sarana rekreasi yang menyediakan koleksi yang bersifat
ringan seperti dongeng, buku-buku fiksi, dan sebagainya, yang diharapkan dapat
menghibur pembacanya disaat yang memungkinkan.
c. Atlas Taktual
Selain dua sumber diatas, koleksi lain yang dipakai ialah Atlas Taktual,
berisikan beberapa peta yang disatukan yang dilalamnya terdapat bagian timbul
untuk menunjukan suatu pulau atau daerah yang dapat diraba oleh penderita
tunanetra. Penggunaan atlas ini gunakan sebagai penunjang pada pelajaran IPS
bagi SDLB, dan pelajaran Geografi bagi SMPLB dan SMALB.
d. Al-Qur’an Braille
Selanjutnya Al-Qur’an Braille, koleksi ini dperuntukan untuk menunjang
pembelajaran agama islam. Siswa tidak hanya dibekali dalam pelajaran umum,
namun pengetahuan perihal agamapun diajarkan pula. Pengetahuan tentang
agama pun diperkuat dengan mengajarkan membaca Juz ‘Ama dan Al-Qur’an.
Maka dapat disimpulkan ketujuh informan memanfaatkan sumber perolehan
informasi melalui perpustakaan, duadiantaranya memperoleh informasi dari
teman/guru, dan 5 diantaranya menggunakan internet. Kebutuhan informasi
ketujuh informan ialah koleksi yang dapat menunjang proses belajar mengajar,
yaitu koleksi buku pelajaran braille. Sedangkan 6 dari 7 informan suka membaca
buku cerita, dan satu informan pun menggunakan Al-Qur’an braille dan Atlas
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taktual.
2. Perilaku Dalam Mencari Informasi
Dalam mencari informasi diperlukan beberapa kegiatan yang dilakukan yang
bertujuan untuk mendapatkan informasi yang sedang dibutuhkan. Dengan adanya
kebutuhan akan informasi ini menjadi pemicu bagi individu untuk melakukan tahapan
tahapan dalam pencarian informasi.
Berdasarkan teori yang diterangkan oleh Wilson mengenai proses pencarian
informasi beberapa tahapan pencarian informasi ialah tahapan initiation, tahapan
selection/eksploration,

tahapan

formulation,

tahapan

collection,

dan

tahapan

presentation. Selanjutnya tahapan pencarian informasi akan dijelaskan sebagai berikut:
a. Initiation
Merupakan tahapan timbulnya perasaan ketidaktahuan, perasaan kurangnya ilmu
pengetahuan yang dimiliki. Berdasarkan wawancara yang dilakukan perasaan yang
dialami informan dapat dibedakan berdasarkan:
1. Mengerjakan Tugas
Dalam wawancara din mengatakan bahwa “Saya mau menambah ilmu,
mengerjakan tugas dari bu guru” (dini) 87
Selain untuk menambah ilmu, karena mendapat tugas dari guru, din merasa
belum bisa menjawab/menyelesaikan tugas yang diberikan guru sehingga dini pun
memutuskan untuk melakukan pencarian informasi.
2. Menambah Ilmu Pengetahuan
Informan penelitian mengemukakan:
“Saya mau menambah ilmu, mengerjakan tugas dari bu guru” (dini) 88
Sebab utama Din melakuakan pencarian informasi ialah adanya perasaan kurang
mengetahui akan informasi tententu sehingga ia ingin melakukan pencarian
untuk menambah pengetahuannya.
“Kalau aku cari buku di perpustakaan karena aku mau menambah ilmu.”
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89(Erlangga)

Berawal dari tidak mengetahui ilmu tertentu, lang pun melakukan pencarian
informasi untuk menambah ilmu.
“Nambah ilmu pengetahuan.”(Hafiyan) 90
Ia merasa ilmu pengetahuannya masih kurang sehingga ia ingin melakukan
pencarian informasi untuk menambah pengetahuannya.
“Menambah ilmu.”(Deni) 91
Alasan Den ialah untuk menambah ilmu, telah ada kesadaran akan kebutuhan
untuk mencari dan memperoleh informasi.
“Itu buat nambah ilmu.”(Inka)92
Ia pun merasakan hal yang sama, ia merasa ingin menambah ilmunya sehingga
ia pun pelakukan pencarian informasi
“Ya sekedar untuk menambah ilmu, biar bisa tambah pinter.”(Amanda) 93
Ia merasa ilmu yang dimiliki masih kurang maka ia memutuskan untuk
melakukan pencarian informasi. Dengan informasinya tersebut dapat menambah
ilmu yang nantinya dengan ilmunya tersebut dapat menambah kecerdasannya.
‘‘Ada beberapa hal yang tidak aku tau, jadinya aku ke perpustakaan buat tambahtambah ilmu.”(Rahma) 94
Rahma Merasa kurangnya ilmu pengetahuan, ada beberapa hal yang tidak
diketahui. Rahma telah menyadari ia membutuhkan informasi untuk menambah
pengetahuannya.
Dari 7 informan diatas mereka merasakan kurangnya pengetahuan akan suatu
ilmu tertentu sehingga itulah yang menyebabkan mereka melakukan pencarian
informasi. Satu informan melakuan pencarian informasi dikarenakan untuk membantu
menjawab PR (Pekerjaan Rumah) dari guru. Dapat dikatakan bermula dari
ketidaktahuan akan sesuatu dengan memutuskan untuk melakukan pencarian informasi
89
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sehingga pengetahuan mereka menjadi bertambah. Seiring dengan adanya perasaan
inipun timbulah pula kesadaran akan adanya kebutuhan informasi.
1) Strating
Dengan adanya perasaan kurang akan pengetahuan tertentu menumbuhkan
perilaku untuk mulai melakukan pencarian informasi. Individu melakukan
pencarian di lembaga yang menyediakan informasi (perpustakaan), berdasarkan
bidang yang dimulai, melalui literatur, dan media pencarian lainnya. Latar belakang
dimulainya pencarian ini adanya perasaan membutuhkan suatu informasi. Berikut
potongan wawancara yang dikemukakan oleh informan:
“Nyari di perpustakaan.” (Dini) Ia memutuskan untuk memulai
pencarian informasi di perpustakaan “Ya dicari ka bukunya (di
perpustakaan).” (Inka) Inka pun memutuskan untuk mencari langsung di
buku yang tersedia di perpustakaan.
“Ya kata aku tadi, nyari di perpustakaan atau aku nyari di internet”.
(Erlangga) Tujuan Erlangga dalam melakukan pencarian informasi ialah
mencari terlebih dahulu di perpustakaan.
“Langsung nyari ke perpustakaan kalo ga ada nyari di internet.”
(Hafiyan) Ia memutuskan untuk menuju ke perpustakaan dan mencari
informasi yang dibutuhkannya.
“Saya nyari di perpus dan nyari pake internet juga.” (Deni) Dengan
perasaan ingin menambah pengetahuan Deni pun memutuskan awal
pencariannya di perpustakaan.
“Nyari buku yang sesuai sama yang aku cari di perpustakaan, kalo
engga ada aku suka nyari di internet juga.” (Rahma) Tujuan utama Rahma
dalam melakukan pencarian informasi ialah melalui perpustakaan sekolah,
disitulah Rahma dapat mencari informasi yang dibutuhkannya.
“Ke perpustakaan, dicari deh bukunya, kalo engga nyari di internet
juga bisa.” (Amanda) Sama dengan Rahma, Erlangga pun menetapkan
pencarian utamanya di perpustakaan, karena di perpustakaan terdapat banyak
ilmu, banyak informasi yang tersedia.
Tujuh informan setelah menyadari akan kurangnya pengetahuan mengenai

suatu ilmu tertentu, mereka memutuskan untuk memulai melakukan pencarian
informasi. Semua informan datang ke perpustakaan untuk mencari informasi dari
koleksi yang ada di perpustakaan.
b. Selection/Eksplorasi
Pada tahapan selection pencarian yang dilakukan lebih selektif, lebih teliti, dan lebih
siap untuk melakukan penelusuran. Eksploration merupakan kegiatan pencarian yang
lebih mendalam. Berikut respon yang diberikan oleh informan:
“Terus itu ada tulisan brailenya saya baca sampulnya dicari pelan pelan satu
buku satu buku.” (Amanda) 95
Dapat dikatakan jika menemukan satu buku Amanda merasa harus lebih teliti
dengan merabanya pelan-pelan. Dengan mencarinya pelan-pelan Amanda pun lebih
teliti agar informasi/buku yang dicari dapat ditemukan dengan efisien.
“Kalo cari buku harus teliti agar tidak ada yang terlewat.” (Rahma) 96 Rahma pun
meningkatkan ketelitiannya agar tidak ada buku yang terlewat satupun.
Berdasarkan

wawancara,

3

dari

7

informan

mengalami

tahapan

selection/eksploration. Sedangkan 4 lainnya sudah menerapkan sikap teliti pada
pencarian informasi saat tahap initiation.
1) Chaining
Merupakan tahapan penghubungan, individu mulai menghubungkan informasi
yang dicari dengan informasi yang didapatkan dari satu media pencarian informasi.
“Terus langsung menuju di raknya, misalnya kalo aku mau nyari buku
pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 langsung ke rak Buku Pelajaran
Bahasa Indonesia. Diraba depan bukunya kan ada judulnya.” (Dini)
Langsung menuju rak dimana buku disimpan, Dini langsung meraba
judul bukunya.
“ Langsung nyari aja di rak. Langsung cari ke rak, dipilih dicari dari judul
yang ada di depan buku, diraba aja.” (Erlangga) Erlangga pun
memutuskan untuk langsung mencari di rak.
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“Langsung menuju rak.” (Hafiyan) Tahapan selanjutnya setelah sampai
di perpustakaan Hafiyan langsung menuju rak dan mencari bukunya.
“Langsung ke raknya.” (Deni) Deni langsung mencari ke rak
penyimpanan buku.
“Pertama kan ke perpustakaan, ke rak bukunya.” (Inka) Setelah samapai
di perpustakaan Inka melakukan pencarian dengan langsung mencari ke
rak buku (pelajaran) disimpan.
“Awal masuk – ke rak yang dituju – mencari bukunya.” (Rahma) Setelah
masuk ke perpustakaan Rahma langsung menuju rak dan memulai
mencari bukunya dengan meraba judul braillenya.
“Kalo akukan masih ada sisa penglihatan sedikit, aku ke raknya, dengan
sedikit penglihatan jadi bisa dibaca satu-satu itu, sebelumnya udah tau
letak raknya dimana, sudah hafal.” (Amanda) Begitupun yang dilakukan
Amanda, ia langsung menuju rak.
Siswa SLB-A diwajibkan untuk bisa menggunakan huruf braille, namun jika
sebagian penglihatan masih bisa berfungsi, sekolah sangat memperbolehkan untuk tetap
memanfaatkan penglihatannya. Perlu diketahui pengklasifikasin koleksi perpustakaan
SLB-A ialah menurut buku pelajaran, maka dapat dikatakan pemustaka mulai
melakukan kegiatan pencarian informasi dengan menuju langsung ke rak penyimpanan
buku. Selanjutnya mereka meraba judul buku yang menggunakan huruf braille yang ada
pada cover buku lalu menghubungkan informasi yang dicari dengan informasi yang
didapatkan dari satu sumber pencarian.
2) Browsing
Browsing ini adalah kegiatan merambah yaitu suatu kegiatan mencari informasi
dari satu sumber ke sumber lain, yang menyebabkan terdapat lebih dari satu sumber
pencarian informasi yang digunakan, sehingga secara tidak langsung ia mulai
melakukan strukturisasi informasi yang digunakan. Kegiatan ini dapat dilakukan
dengan mencari pada tema yang sama. Alasan dilakukannya tahapan ini karena
pada tahapan sebelumnya individu belum menemukan informasi sesuai yang
dibutuhkannya.
“Kalo misalnya di perpustakaan engga ketemu yang tadi aku bilang ka

aku suka nyari di internet, jadinya aku nyari di internet deh, lebih
cepet.” (Erlangga) Sumber informasi yang digunaan Erlangga selain
perpustakaan ialah menggunakan internet, menurutnya melakuan
pencarian di internet dapat ditempuh lebih cepat.
“Coba nyari di internet juga.” (Hafiyan) Hafiyan mencoba sumber
pencarian informasi dengan memanfaatkan fasilitas internet.
“Kalo susah nyarinya aku nyari di internet.” (Deni) Deni mengalami
kendala dalam mencari di perpustakaan yang menyebabkan
informasinya tidak dapat ditemukan, maka ia berusaha untuk
mencarinya di internet. “Kalo misalnya bukunya engga ketemu aku
tetep berusaha deh yang supaya aku dapet dan tahu apa yang aku cari,
jadi aku suka nyari internet buat pilihan lain selain nyari di
perpustakaan.” (Rahma) Jika informasi yang dicari Rahma tidak dapat
ditemukan di perpustakaan, Rahma memutuskan untuk mencarinya di
internet, bertujuan supaya informasi yang dibutuhkannya tetap dapat
didapatkannya.
“Terus nyari di internet, kan informasinya lebih banyak.” (Amanda)
Selain mencari di perpustakaan Amanda mencari di internet yang
memuat banyak informasi.
Tidak semua pemustaka melakukan kegiatan browsing, jika pemustaka belum
menemukan informasi yang dicari maka mereka memutuskan untuk mencari di sumber
informasi lainnya dengan menggunakan internet. Dengan menggunakan internet ini
informasi yang dicari pun dapat dengan cepat didapatkan dan informasi yang
terkandung pun lebih banyak. Dengan ini akan mendapatkan beragam informasi.
Metode pencarian yang dilakukan pemustaka di internet dengan menggunakan
pencarian sederhana menggunakan search engine, memasukan kata kunci dan memilih
informasi teratas. Dua hasil pencarian teratas dapat dirasa cukup bagi informan dalam
memenuhi kebutuhan informasi.
3) Monitoring
Disebut

juga

kegiatan

pengawasan,

dimana

seseorang

mencari

perkembangan informasi yang terbaru, agar informasi yang dicarinya masih dalam

informasi terkini. Sesuai dengan perpustakaan sekolah maka kebutuhan informasi
pun berkaitan erat dengan buku pelajaran sekolah. Pada tahapan ini pemustaka tidak
melakukan monitoring. Perpustakaan memiliki tempat yang minimalis sehingga
buku-buku yang masuk dan buku yang didisplay adalah buku yang terpilih.
Pustakawan berusaha untuk menampilkan buku yang terbaru dan buku ajar yang
tersedia sesuai dengan kurikulum yang dipakai pada proses belajar mengajar.
Dengan perkembangan kurikulum pendidikan pada jangka waktu tertentu,
menyebabkan buku ajar pun mengalami pergantian pula. Maka kebijakan
perpustakaan ialah menyediakan buku ajar terbaru yang menyebabkan proses
monitoring tidak dilakukan oleh pemustaka.
c. Formulation
Pada tahapan ini, kepercayaan pemustaka pada diri sendiri mulai meningkat, lebih
memfokuskan pada tema yang dicari, pola pikir menjadi lebih jelas, terpusat pada
kebutuhan informasi yang dibutuhkan. Informan menjelaskan bahwa:
“Kalau ketemu bukunya aku senang, terus bilang ke teman kalau aku sudah
ketemu bukunya.” (Erlangga)97
Erlangga

merasa

lebih

jelas

dan informasi yang dibutuhkannya

menjadikannya lebih terarah.
Informan lainnya tidak melalui tahapan ini karena dimulai dari awal pencarian
merekapun sudah memfokuskan pikiran, memfokuskan pencarian terhadap masalah
atau ketidaktahuan yang dihadapi.
1) Differentiating
Tahapan selanjutnya ialah differentiating merupakan kegiataan menyaring,
memilih informasi yang telah didapatkan, sehingga individu dapat mengetahui
dari informasi yang telah didapat. Berikut potongan wawancara yang dilakukan
dengan informan:
“Diraba didalam bukunya itu isinya tema apa aja.” (Dini) Dini
melakukan mengecekan terhadap tema yang ada di dalam buku.
“Selanjutnya dari buku yang aku temuin aku cek lagi bedanya apa
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dan buku mana yang paling sesuai dengan yang aku pilih, sama juga
kalo misalnya aku nyari di internet dipilih yang paling sesuai sama
yang aku carideh.” (Erlangga) Setelah menemukan buku yang
dicari, Erlangga membaca sekilas dalam buku melaui daftar isi
untuk mengetahui perbedaan buku yang didapatnya, lalu memilih
buku yang sesuai dengan informasi yang dicarinya.
“Disana kan bukunya banyak jadi kalo nemu lebih dari satu harus
bisa tau apa bedanya kalo mau cepet dicek daftar isinya (Deni).”
Deni membedakan isi buku dengan mengecek daftar isi.
“Terus aku buka daftar isinya biar supaya tau kan buku
pelajaran banyak volumenya ka, lewat daftar isi itu tau di volume
ini ngebahas apa aja.” (Rahma) Rahma membaca daftar isi buku
untuk mengetahui perbedaan dalam buku, misalnya volume satu
memuat tema apa saja.
“Dicek lagi isi bukunya, daftar isinya.” (Amanda) Amanda
melaukan pengecekan terhadap buku yang didapatkannya melalui
daftar isi, untuk mengetahui perbedaan buku yang didapatnya. Lalu
memastikan apakah informasi yang dicari ada pada buku dan
volume yang ia dapat atau tidak.
Pada buku Braille umunya satu pelajaran memuat 4 sampai 5 volume. Hal
itu menjadikan pemustaka harus mengecek kembali apakah informasi yang
dibutuhkan ada pada buku yang telah didapatkan atau tidak. Mereka melakukan
pengecekan pada daftar isi supaya dapat membedakan perbedaan tema/isis yang
terkandung pada volume buku. Dengan ini maka dapat dikatakan melakukan
pemilihan data untuk mengetahui mana yang bisa digunakan dan mana yang tidak.
Memilih kiranya informasi mana yang sesuai dengan kebutuhan.
d. Collection
Tahapan yang dilakukan antara pemustaka dalam mencari informasi menjadi lebih
efektif dan efisien, pemustaka mengumpulkan informasi yang terfokus pada masalah
yang dicari, memilih informasi yang relevan, membuat catatan terkait informasi yang
didapat. Pemustaka tidak mengalami perasaan ini karena telah dilakukan sejak awal

telah menetapkan untuk memulai pencarian secara efektif, efisien dan tertuju pada
masalah yang dihadapkan.
1) Extracting
Merangkum, memeriksa kembali satu sumber yang terpilih untuk
mengambil informasi yang dianggap penting, mengelompokan bahan- bahan yang
dicari. Merupakan tahapan mengidentifikasi secara selektif bahan sumber informasi
yang didapat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil
wawancara, informan mengemukakan sebagai berikut:
“Kalau ada yang perlu dicatat ya aku catat .” (dini) 98
Din mencatat jika ia merasa ada informasi penting yang perlu ia catat.
“Dicatat yang penting, kalau mencari tentang PR langsung aku jawab PR
nya” (Erlangga) 99
Erlangga pun melakukan kegiatan mencatat terhadap informasi yang penting.
Jika ia mencari informasi untuk membantu menjawab PRnya maka Erlangga
langsung menjawab pada lembar PRnya yang bersumber dari informasi yang telah
ditemukannya.
“Dicatat di buku catatan.” (Deni) Deni pun memutuskan untuk mencatat hal
penting dari informasi yang dicarinya.
“Hasilnya aku baca, aku ingat terus aku catat.” (Rahma) Setelah
mendapatkan buku yang dicari Rahma lantas membacanya, ia ingat intinya dan
dicatat.
“Bukunya dibaca, ditulis lagi biar engga lupa.” (Amanda) Amanda pun
membaca buku yang telah didapatkannya, lalu memutuskan untuk dicatat agar tidak
lupa.
Maka dapat dikatakan dianggap perlu pemustaka pun mencatat point penting
dari informasi yang didapatkan.
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2)

Verifying
Kegiatan memverifikasi atau mengecek ulang terhadap informasi yang

didapatkan apakah telah sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Pada tahap ini
umumnya tidak dilakukan karena telah dilakukan pada tahap extracting.
e. Presentation
Perasaan puas dan merasa jelas akan informasi yang didapatkan. Dapat pula
menimbulkan perasaan kecewa terhadap hasil pencarian dan pemustaka dapat
mengulang kembali proses pencarian informasi. Jika menimbulkan rasa jelas, puas,
menandakan proses pencarian telah selesai. Informan menjelaskan sebagai berikut:
“Lega.” (Dini) Dini merasakan lega jika informasi yang dicari dapat
ditemuakan di perpustakaan.
“Kata aku tadi, seneng.” (Erlangga) Erlangga pun merasakan senang
terhadap informasi yang ia temukan.
“Kalo

nemu

bukunya

Alhamdulillah.”

(Inka) Inka pun

menceritakan kegembiraannya jika telah mendapatkan buku yang telah dia
cari-cari.
“Kalo udah ketemu seneng banget.” (Rahma) Rahma menceritakan
perasaan senang jika ia berhasil menemukan dan menyelesaikan informasi
yang dicarinya. “Kalo sudah dapat ya diambil di baca, lega akhirnya dapet
juga.” (Amanda) Perasaan lega pun dirasakan Amanda jika informasi yang
dicari dapat ditemukan, ketidaktahuannya berubah menjadi “tahu” dan
pengetahuannya pun bertambah.Menunjukan bahwa 5 dari 7 informan
merasa puas akan hasil pencarian, merasa jelas akan informasi yang
didapatkan.
Pemustaka mendapatkan informasi yang dicarinya, menandakan selesainya
proses pencarian informasi, dan pemustaka mengakhiri pencariannya. Berikut
potongan wawancara dengan informan:
“Kalau sudah selesai ya sudah” (Dini) 100
Setelah mendapatkan informasi yang dicari Dini pun menyelesaikan proses
pencariannya.
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“Begitu saja sih sudah selesai.”(Erlangga) 101
Setelah semua proses telah dilakukan Erlangga dan kebutuhan informasinya
terpenuhi, lantas ia pun mengakhiri pencariannya.
“Sudah, selesai” (Amanda) 102
Amanda pun mengakhiri pencariannya jika informasi yang dicari telah
terpenuhi.
“Sudah itu saja.” (Rahma) 103
Jika informasi/buku telah ditemukan Rahma pun menyudahi pencariannya.
Begitupun yang dilakukan oleh Hafiyan, Deni, dan inka. Setelah dirasa cukup dan
kebutuhan informasi telah terpenuhi merekapun mengakhiri pencarian. Pustakwan
mengatakan proses pencarian informasi yang dilakukan oleh pemustaka selalu
dibarengi dengan komunikasi antar pemustaka. Hal tersebut menjadi salah satu
keunikan dalam proses pencarian informasi pemustaka tunanetra. Dengan adanya
komunikasi tersebut mereka dapat menanyakan jika informasinya belum didapatkan
ataupun mereka memberitahu temannya jika informasi yang dicari telah didapatkan.
Itulah implementasi model perilaku pencarian informasi yang dikemukakan
oleh Wilson pada Perpustakaan SLB-A Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchun Sofwan SH.
Proses pencarian informasi yang dilakukan Dini yaitu initiation, starting, chaining,
differentiating, extracting, presentation dan ending. Sedangkan Erlangga melalui
tahap initiation, starting, chaining, browsing, formulation, differentiating, extracting,
presentation dan ending. Selanjutnya Hafiyan melakukan tahapan initiation, starting,
chaining, browsing, dan ending. Lain halnya tahapan yang dialami Deni yaitu
initiation, starting, chaining, browsing, differentiating, extracting, dan ending. Lalu
Inka melalui tahapan initiation, starting, chaining, presentation dan ending. Rahma
dan Amanda tahapan pencarian informasi yang mereka lauli ialah initiation, starting,
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selection/eksploration, chaining, browsing, differentiating, extracting, presentation
dan ending.
Dengan mengetahui tahapan pencarian informasi diatas dapat dilihat tiap
informan memiliki tahapan yang berbeda beda. Namun pada umunya dapat
disimpulkan tahapan proses pencarian yang dilakukan pemustaka tunanetra ialah
tahapan initiation (perasaan akan kurangnya ilmu pengetahuan), starting (memulai
pencarian), chaining (menghubungkan sumber yang dicari dengan informasi yang
dibutuhkan), browsing (mencari pada lebih dari satu sumber), differentiating
(membedakan informasi yang didapat), extracting (merangkum).
Hal tersebut menjadi salah satu keunikan dalam proses pencarian informasi
pemustaka tunanetra. Dengan adanya komunikasi tersebut mereka dapat
menanyakan jika informasinya belum didapatkan ataupun mereka memberitahu
temannya jika informasi yang dicari telah didapatkan. Dengan mengetahui tahapan
pencarian informasi di atas dapat dilihat tiap informan memiliki tahapan yang
berbeda beda.
Namun pada umumnya dapat disimpulkan tahapan proses pencarian yang
dilakukan pemustaka tunanetra ialah tahapan initiation (perasaan akan kurangnya
ilmu pengetahuan), selection (pencarian yang lebih efektif), formulation
(kepercayaan mulai meningkat), collection (pencarian informasi yang terfokus pada
masalah), dan ending (proses pencarian selesai). Dengan demikian model perilaku
pencarian informasi yang dijelaskan oleh Wilson tidak harus terjadi secara lengkap
pada tiap tahapannya. Perilaku pencarian informasi dilakukan pemustaka sesuai
dengan kebutuhan informasinya.
3.

Kendala yang dialami dalam pencarian informasi
a. Kendala dari dalam diri sendiri
Kendala yang sendiri dialami dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai
pencarian informasi yang baik dan benar sehingga dapat menyebabkan waktu yang
dibutuhkan untuk mencari menjadi lebih lama. Berikut potongan wawancara dengan
informan :

” Pernah tidak ketemu bukunya itu karena saya kurang teliti dalm mencari.“
(dini) 104
Dini merasa dia kurang teliti dalam mencari informasi yang dia mau.
Dalam proses pencarian pemustaka harus menuju ke rak yang dibedakan
berdasarkan mata pelajaran, umumnya pemustaka dapat dan hafal letak dan isi tiap
rak yang ada di perpustakaan. Selanjutnya pemustaka harus meraba judul tiap buku
yang terdapat pada halaman depan buku, setelah menemukan buku yang dicari
selanjutnya pemustaka harus memeriksa daftar isi buku untuk memastikan apakah
informasi yang dicarinya terdapat pada volume buku tersebut. Dengan melakukan
banyak proses dalam pencarian suatu informasi menyebabkan waktu yang ditempuh
menjadi lebih lama atau bahkan informasi yang dicari tidak ditemukan.
b. Kendala dari luar
Kendala ini sering dialami perihal lokasi pencarian sumber informasi, terkadang
sedikit perpindahan penempatan buku menjadi sangat terasa bagi pemustaka, hal
tersebut dikarenakan pemustaka sangat peka terhadap lokasi pada sekelilingnya.
Seperti kata 4 dari 7 informan berikut :
“ Susah cari cerita yang diinginkin, bukunya berantakan.” (Erlangga) 105
Menurut erlangga bukunya berantakan.
“ Bukunya tidak ada, saya cari tidak ada.” (Hafiyan) 106
Hafian berkata bukunya kadang tidak ada.
“ Karena bukunya dimana-mana, disitu disini, kurang rapi.” (Inka) 107
Buku yang dicari inka tidak ketemu karena menurut dia kurang rapi.
“ Sering sekali tidak ketemu, misalnya cari buku pelajaran SMA matematika
itu sering tidak ketemu, saya malah sering nemunya buku bahasa Indonesia
atau IPA. Apa mungkin belum ada buku braillenya, saya kurang paham.”
(Amanda) 108
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kurangnya pemahaman dari pustakawan.
4 dari 7 informan mengatakan kendala dari luar yaitu kurang rapinya koleksi
dan kurangnya pemahaman dari pustakawan. Kendala lainnya perihal keterbatasan
ruangan sehingga sedikitnya koleksi yang dapat ditempatkan di perpustakaan. Selain
itu belum adanya katalog perpustakaan dan fasilitas lainnya yang dapat menunjang
kebutuhan informasi pemustaka.
4.

Solusi Yang Dilakukan Pustakawan
Dalam menyajikan informasi yang ada dalam perpustakaan, staf perpustakaan atau
yang disebut dengan pustakawan memiliki peranan untuk melayani pemustaka. Dalam
pencarian informasi terdapat kendala yang menyebabkan informasi yang dicari oleh
pemustaka tidak ditemukan seperti apa yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya.
Maka disinilah diperlukannya peran dari pustakawan untuk membantu pemustaka dalam
proses pencarian informasi.
Peran pustakawan dalam membantu pencarian informasi bagi pemustaka ialah
sebagai motivator dan fasilitator. Peranan pustakawan sebagai motivator ialah
menghimbau pemustaka untuk mencari lagi dengan teliti. Sedangkan peranan
pustakawan sebagai fasilitator ialah memberi tahu letak sumber informasi yang dicari
pemustaka, membantu dan mengambilkan sumber informasi yang dicari pemustaka.
Tahapan yang dilakukan pustakawan dalam membantu pemustaka pada proses
pencarian informasi yaitu:
a)

Memperingatkan untuk mencari lagi dengan teliti
Jika informasi yang dicari tidak temukan maka pemustaka akan bertanya
kepada pustakawan. Seperti isi wawancara penulis dengan pustakawan sebagai
berikut :
“kita tanya dulu buku apa yang dicari. Dibilangin dulu supaya dicari
lagi dengan teliti.” 109
Pemustaka menanyakan dimana letak sumber informasi yang dicarinya.
Maka pustakawan pun memperingatkan pustaka untuk mencari lagi dengan
teliti, mencari pelan-pelan.
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Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran pustakawan
sangat penting dalam sebuah proses pencarian informasi termasuk untuk anak
tunanetra.
b)

Memberitahu rak penempatan sumber informasi
Jika masih belum menemukan sumber informasi yang dicari maka
pustakawan memberitahu letak rak menempatan sumber informasi yang
dicarinya. Karena kadang sumber informasi sering berpindah pindah letaknya,
Berikut potongan wawancara dengan informan :
”Kalau masih tidak ketemu ditunjukan letaknya, raknya. Kalau masih
tidak ketemu juga, dibantu mencari. Kalau

sudah ketemu

diperingatkan kembali “Kalo kamu cari buku ini lagi kelas sekian
volume sekian disini ya tempatnya” Dan setiap perubahan harus
diinformasikan kepada siswa, karena kalau tidak mereka akan
kesulitan lagi” 110
Dari hasil wawancara diatas maka pustakawan akan membantu menunjukkan
letak dan raknya. Setelah sumber informasi ketemu pemustaka akan diperingatkan
kembali dan setiap perubahan akan selalu di informasikan ke pemustaka.
c)

Membantu mencari
Jika masih belum menemukan juga maka pustakawan membantu
mencarikannya. Berikut potongan wawancara dengan informan :
“Awalnya membiarkan murid untuk mencari sendiri, biasanya kalau
tidak ketemu mereka bilang “pak bingung dimana bukunya”. Nah kita
tanya dulu buku apa yang dicari. Dibilangin dulu supaya dicari lagi
dengan teliti. Kalo masih tidak ketemu ditunjukan letaknya, raknya.
Kalo masih tidak ketemu juga, dibantu mencari” 111
Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pustakawan
melakukan tahapan-tahaan dan tidak langsung membantu pencarian dimaksudkan
untuk mengajarkan kemandirian bagi pemustaka, untuk mengurangi tingkat
ketergantungan pemustaka atas bantuan orang lain. Hal tersebut bertujuan agar
pemustaka memiliki tingkat percaya diri dan memiliki kemandirian jika berada di
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suatu lingkungan.
d) Mengingatkan kembali letak sumber informasi yang dicari
Setelah menemukan sumber informasi yang dicari, pustakawan mengingatkan
pemustaka mengenai letak sumber informasi tersebut. Berikut potongan
wawancara dengan informan :
“setiap perubahan harus diinformasikan kepada siswa, karena kalo
tidak mereka akan kesulitan lagi, bingung dengan lokasi perubahan
yang baru. Misalnya kemarin kan lemari pindah ada yang bilang “pak
kemarin ada lemari disini kenapa sekarang jadi computer, kemarin kan
juz’amanya di rak sini” “Iya Pak Budi pindahkan”. Jadi harus
langsung diinformasikan perpindahannya, apa saja yang dipindah dan
dipindahkan kemana saat mereka datang ke perpustakaan.112
Hal ini bertujuan untuk jika pemustaka ingin mencari kembali buku yang
sama dilain waktu dapat mengingat letak dan tempat disimpannya sumber
informasi tersebut.
Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pustakawan
menanamkan agar pemustaka selalu mengingat letak sumber informasi yang ingin
mereka cari, dan
Dapat disimpulkan bahwa Pustakawan SLB dalam membantu pustakawan
difabel tergolong baik, dapat dilihat dari cara mereka menemukan solusi untuk
membantu pemustaka difabel dalam menemukan informasi yang dicari.
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BAB V
PENUTUP
Pada bab terakhir ini merupakan hasil akhir dari semua bab yang telah dibahas pada
bab sebelumnya yang tertuang dalam kesimpulan. Kesimpulan ini diambil dari hasil
keseluruhan penelitian yang telah dilakukan dan dianalisa dari bab 1 hingga bab 4. Point
berikutnya ialah saran yang diberikan sebagai masukan bagi perpustakaan agar bisa menjadi
lebih baik untuk kedepannya. Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut:
A. Kesimpulan
1. Proses pencarian informasi yang dilakukan pada tiap pemustaka berbeda-beda, namun pada
umunya mereka melakukan tahapan initiation, selection, formulation, collection dan
ending. Keunikan dalam proses pencarian informasi pemustaka tunanetra ialah mereka
selalu berkomunikasi dalam hal pencarian informasi, informasi yang dicari belum
ditemukan sampai informasi dapat mereka temukan.
2. Kendala yang dialami pemustaka dalam proses pencarian informasi bersumber dari dalam
diri sendiri pemustaka dan ada yang berasal dari luar. Kendala yang bersumber dari diri
sendiri dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai pencarian informasi yang baik dan
benar sehingga dapat menyebabkan waktu yang dibutuhkan untuk mencari menjadi lebih
lama. Kendala dari luar dialamai karena lokasi pencarian sumber informasi yang kurang
memadai, perpindahan buku, keterbatasan ruangan. Solusi yang mereka lakukan jika
mengalami kendala tersebut ialah meminta bantuan kepada teman dan pustakawan dalam
pencarian informasi.
3. Peran pustakawan dalam membantu penelusuran informasi bagi pemustaka ialah sebagai
motivator dan fasilitator. Perana ini penting adanya, dengan adanya pustakawan dapat
memudahkan, mempercepat dalam pencarian informasi. Pustakawan bertugas melayani
dan membimbing pemustaka. Peranan pustakawan sebagai motivator ialah menghimbau
pemustaka untuk mencari lagi dengan teliti. Sedangkan peranan pustakawan sebagai
fasilitator ialah memberi tahu letak sumber informasi yang dicari pemustaka, membantu
dan mengambilkan sumber informasi yang dicari pemustaka.

B. Saran
1. Perpustakaan mengadakan pelatihan dasar atau semacam seminar tentang cara pencarian
informasi yang baik dan benar. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan pemustaka
dapat mengetahui cara mencari informasi baik di perpustakaan, ataupun di internet.
Pemustaka dapat lebih mandiri dalam menyelesaikan tugasnya, mandiri dalam mencari
informasi yang dibutuhkan. Pemustaka pun memiliki pengetahuan perihal cara mencari
informasi yang efektif dan efisien.
2. Perpustakaan akan lebih baik jika menambahkan pustakawannya. Hal itu dikarenakan
pustakawan termasuk guru pula, sehingga ada beberapa saat pustakawan memiliki
kewajiban untuk mengajar, dan setelah mengajar bisa kembali ke perpustakaan. Dengan
menambah pustakawan disaat satu pustakawan terdapat jadwal mengajar, pustakawan lain
dapat menggantikannya di perpustakaan. Sehingga pelayanan perpustakaan dapat terus
diberikan dan perpustakaan terus terjaga.
3. pLuas ruang perpustakaan saat ini adalah 92 m 2, hal itu dirasa kurang memadai. Maka akan
lebih baik jika sekolah mengadakan, membuat, atau memindahkan ruang perpustakaan ke
ruangan yang lebih memadai. Dengan ruangan yang lebih memadai pemustakapun dapat
nyaman dan leluasa berada di perpustakaan

DAFTAR PUSTAKA

Buku :
Arikunto. Suharsimi. 2016. Manajemen Penelitian. Jakarta : Rineka Cipta

Bafdal, Ibrahim. 2015. Pengelolaan Perpustakaan Sekolah. Jakarta: Bumi Aksara

Bungin, Burhan. 2014. Penelitian Kualitatif. Jakarta : Kencana

Delphie, Bandi. 2012. Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus: dalam Setting
Pendidikan Inklusi. Bandung: Refika Aditama

Effendi, Mohammad. 2009. Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan. Jakarta: Bumi
Aksara

Fatmawati, Endang. 2021. Layanan Perpustakaan Sekolah: Panduan Bagi Pemula.
Yogyakarta: Budi Utama

Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang
Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara RI Tahun 2003, Sekretariat Negara.
Jakarta.

Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2019. Petunjuk Penyelenggaraan
Sekolah Luar Biasa. Jakarta: Bina Flora Utama

Indrawan, Irjus. 2020. Manajemen Perpustakaan Sekolah. Pasuruan: Qiara Media

Irawan, Prasetya. 2003. Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan
Praktis Penelitian Sosiologi Bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula, Jakarta : STIALAN
Nasir, Mohammad. 2003. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia

Pawit, Muhammad Yusuf dan Yaya Suhendar. 2010. Pedoman Peyelenggaraan
Perpustakaan Sekolah. Jakarta: Kencana

Putu Laxman Pendit. 2013. Penelitian Ilmu Perpustakaan dan Informasi : Suatu Pengantar
Diskusi Epistemologi dan Metodologi Jakarta: JIP-FSUI

Setya, Pinton, dkk. 2020. Metodologi Penelitian. Malang: Litera Mediatama

Somantri, Sutjihati. 2015. Psikologi Anak Luar Biasa, Bandung: Refika Aditama

Suwarno, Wiji. 2009. Psikologi Perpustakaan. Jakarta: Sagung Seto

Yusuf, Pawit M. dan Priyo Subekti. 2010. Teori dan Praktik Penelusuran Informasi:
Information Retrieval. Jakarta: Kencana

Skripsi :
Anshori, Ricky. 2013. Perilaku Pencarian Informasi Pemakai pada Layanan
Perpustakaan Tuna Netra Yayasan Mitra Netra Jakarta, Skripsi. Semarang :
Universitas Diponegoro

Azwar Hanas.2018. strategi bimbingan dalam meningkatkan sikap kemandirian anak
autis di Sekolah Luar Biasa Prof. Dr. Sri Soedewi

Masjchun Sofwan, SH

Telanaipura Jambi, Skripsi. Jambi : UIN STS Jambi

M. Iqram Hidayatullah. 2018. Literasi Digital Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah
Luar Biasa Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, SH Telanaipura Jambi. Skripsi.
Jambi : UIN STS Jambi

Jurnal:
Carol Collier Kulthau, Inside the Searching process: Information Seeking from the
User’s

Perspective,

Journal

of

the

American

Society

and

Information

Science,1991Vol42(5):365https://comminfo.rutgers.edu/~kuhlthau/docs/InsidetheSear
chProcess.pdf (diakses tanggal 21 Februari 2021), h.366

Helen Brazier. 2007. The Role and Activities of the IFLA Libraries for the Blind Section.
Library

Trends 55,

(4)

(Spring):

864-878, http://search.proquest.com

/docview/220451368?accountid=25704 (diakses tanggal February 21, 2021).

Tabel Tempat Perolehan Sumber Informasi
Tempat Perolehan

Transkrip Wawancara

Sumber Informasi
“Paling sering saya mencari di perpustakaan. Kadang kalo ada tugas yang
Perpustakaan

bisa saya kerjakan sendiri ya saya jawab sendiri, kalo engga bisa baru ke
perpustakaan. Terus saya juga tidak nyari di internet karena
saya tidak punya hp.” (Din)
“Di perpustakaan, kalo mau nyari buku paket pelajaran ya di

Orangtua dan Teman

perpustakaan.” (Lang)
“Langsung nyari ke perpustakaan kalo ga ada nyari di internet.” (Rin)
“Di perpustakaan.” (Den)
“Nyari di perpustakaan” (Ink)
Saya nyarinya (informasi) ya di perpustakaan” (Amn)
“Perpustakaan suka.” (Rhm)
“Kalo PR dikerjain dirumah terus aku engga bisa jawab, nanya orang
tua.” (Din)
“Kalo ada PR yang jawabannya susah awalnya aku nanya sama

Internet

orangtua” (Lang)
“Aku juga suka nyari di internet, lebih cepet. Karena aku udah punya
HP jadi lebih enak nyarinya, aku bisa sendiri pake internet di HP engga
dibantu orang lain juga bisa.” (Lang)
“Langsung nyari ke perpustakaan kalo ga ada nyari di internet.” (Haf)
“Kalo sekarang kan aku udah punya HP, bisa nyari di google loh. Jadi
misalnya kita mau nyari tentang buah pisang, apa saja yang terkandung
dalam pisang bisa dicari di google. Aku ada aplikasi talk, bisa ngeluarin
kata-kata, apa yang mau dicari tinggal ngomong, atau kalo mau tau
hasil yang dicari itu bisa tinggal didengerin aja.” (Den)
“Dirumah kalo wifi lagi jalan saya nyari pake internet, google.” (Amn)
“Aku juga suka nyari di internet, di hp, karena aku kan udah punya hp,
informasinya lebih banyak.” (Rhm)

Tabel Jenis Sumber Informasi yang Dicari
Jenis Sumber

Transkip Wawancara

Informasi
”Kalo di perpustakaan paling sering nyari buku cerita sama buku
Buku Pelajaran Braille

pelajaran (braile). Kalo buku pelajaran biasanya saya nyari pelajaran
Agama, IPS, IPA, PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika.” (Din)
“Keseringan nyari buku pelajaran. Soalnya ada beberapa buku
pelajaran harus minjem di perpustakaan, ada juga buku pelajaran yang
dikasih pinjem ke aku terus dibawa boleh dibawa pulang.” (Lang)
“Lebih sering nyari buku pelajaran, tapi kadang buku cerita.” (Haf)
“Sesuai pelajaran yang sedang belajar di perpustakaan, buku cerita
juga baca.”(Den)
“Buku pelajaran. (Ink)
“Buku pelajaran, disuruh guru belajar di perpus, untuk ngebantu
belajar aku kalo misalnya ada yang belum ngerti aku nyari bukunya di
perpustakaan terus aku pinjem, aku juga suka buku cerita.” (Amn)
“Yang paling sering dicari buku pelajaran atau aku suka baca buku
cerita. Tapi ada yang lain juga yang suka saya baca kaya, al-qur’an,

Buku Cerita Braille

atlas.” (Rhm)
“Tapi engga itu aja, saya juga sering belajar, baca-baca buku cerita di
perpustakaan.” (Din)
“Kadang nyari buku cerita, cerita hewan atau cerita yang lain engga
tentusih sesuai mood aja.” (Lang)
“Lebih sering nyari buku pelajaran, tapi kadang buku cerita.” (Haf)
“Sesuai pelajaran yang sedang belajar di perpustakaan, buku cerita
juga baca.”(Den)
“Aku juga suka baca buku cerita”(Amn)
“Yang paling sering dicari buku pelajaran atau aku suka baca buku
cerita. Tapi ada yang lain juga yang suka saya baca kaya, al-qur’an,
atlas.” (Rhm)

Atlas Taktual

“Yang paling sering dicari buku pelajaran atau aku suka baca buku
cerita. Tapi ada yang lain juga yang suka saya baca kaya, al-qur’an,
atlas.” (Rhm)

Al-Qur’an Braille

“Yang paling sering dicari buku pelajaran atau aku suka baca buku
cerita. Tapi ada yang lain juga yang suka saya baca kaya, al-qur’an,
atlas.” (Rhm)

