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BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Informasi menjadi suatu kebutuhan bagi setiap manusia, informasi adalah

komuditas utama pada era masyarakat informasi seperti saat ini. Definisi

informasi antara satu dan lainnya terkadang mempunyai makna yang berbeda-

beda, karena memiliki penekanan yang berbeda-beda dalam mengartikannya.

Informasi bisa menjadi sebuah rekaman fenomena yang terjadi pada waktu

tertentu, atau bisa diartikan sebagai data yang tersusun rapi dan telah terolah, serta

pengertian informasi lainnya. Semakin beragamnya informasi yang tersaji dalam

berbagai jenis, memberikan tantangan lebih pada pengguna informasi. Informasi

menjadi sebuah kebutuhan pokok bagi seseorang, informasi dibutuhkan untuk

menambah pengetahuan dan meningkatkan keterampilan dan pada akhirnya

mampu merubah sikap dan perilaku seseorang.

Kebutuhan diartikan sebagai suatu keinginan yang mampu menggerakkan

seseorang untuk melakukan suatu aktifitas atau kegiatan. Misalnya ketika

seseorang melakukan suatu kegiatan seperti bekerja, pasti mempunyai tujuan

tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Sebuah kebutuhan informasi muncul

ketika kondisi seseorang mengalami kesenjangan (gap) akan pengetahuan yang

dimilikinya dengan yang dibutuhkannya. Ketika seseorang menghadapi masalah

dan bingung serta penuh dengan pertanyaan dalam menyelesaikan masalah atau
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kesenjangan tersebut, hal ini akan menyebabkan seseorang akan terdorong untuk

menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

Bagi setiap individu kebutuhan informasi akan menjadi lebih tinggi dan

kompleks setiap harinya. Hal tersebut dikarenakan setiap individu memiliki

kebutuhan informasi yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang dibutuhkan

sesuai dengan peran atau profesinya dilingkungan masyarakat. Misalnya dalam

pekerjaan yang sering kita tahu yaitu guru, merupakan pekerjaan yang berkaitan

dengan pendidikan. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan

pendidikan kepada setiap orang, yang nantinya orang-orang tersebut dapat

memiliki norma, nilai dan pendidikan yang baik. Guru dalam kehidupan sehari-

harinya dilingkungan masyarakat adalah orang biasa seperti halnya masyarakat

yang hidup berdampingan dan berbaur dengan orang lain. Dalam pekerjaannya

mereka dituntut untuk mengajar anak-anak didiknya demi mendapatkan ilmu dan

pengetahuan.

Guru pada umumnya mengajar siswa yang memiliki psikis atau mental yang

normal, namun adapun guru yang mengajar siswa dengan kebutuhan khusus atau

yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental. Kebutuhan guru semakin

beragam dengan adanya siswa tersebut, begitupun dengan kebutuhan siswanya.

Siswa dengan kebutuhan khusus seperti ini memiliki kebutuhan yang lebih

spesifik dibandingkan dengan siswa normal atau reguler. Misalnya ketika

seseorang yang memiliki kebutuhan khusus (psikis maupun fisik) hal itu tidak

akan mudah untuk dilakukan, apalagi jika orang tersebut masih belum memahami

dan mengerti bagaimana cara mengakses informasi yang dibutuhkan. Bagi mereka
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yang ingin memenuhi kebutuhan informasinya, maka hal itu tidak mudah untuk

dilakukan. Untuk dapat melakukannya, perlu ada yang memberikan pengawasan

dan penjelasan khusus guna memenuhi kebutuhan mereka mengenai informasi

serta pengetahuan. Dalam pendidikan dengan siswa seperti ini, seorang guru

merupakan salah satu orang yang berperan penting dalam memberikan penjelasan

bagi mereka dengan kebutuhan khususnya.

Ada beberapa sekolah yang membuat peraturan tersendiri dalam menerima

siswa-siswa yang memiliki kebutuhan khusus atau ABK (Anak Berkebutuhan

Khusus), seperti halnya sekolah Inklusi yang mau menerima siswa ABK. Berbeda

dengan sekolah-sekolah umum lainnya yang tidak mampu menerima siswa ABK,

sekolah Inklusi tidak memandang perbedaan yang ada pada siswanya. Guru yang

berada di sekolah Inklusi jauh berbeda dengan guru sekolah umum, baik dalam

pemenuhan kebutuhan informasi sesuai perannya sebagai pengajar serta

kebutuhan siswa-siswanya. Hal tersebut dikarenakan guru reguler sekolah inklusi

ini tidak hanya mengajar siswa yang normal atau reguler saja, melainkan

mengajar siswa ABK juga. Adanya hal tersebut, maka untuk memenuhi

kebutuhan siswanya baik dalam segi psikologi dan komunikasi, guru

membutuhkan informasi lebih untuk memperdalam diri akan pekerjaannya

sebagai guru baik untuk siswa yang normal atau reguler maupun ABK.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Herawati (2013) tentang “Kebutuhan

Informasi Guru dan Siswa Tunarungu dalam Kegiatan Belajar Mengajar Di-SLB

Manunggal Slawi”, menjelaskan bahwa Siswa tunarungu memiliki kebutuhan

khusus dalam hal mendengar dan berbicara. Mereka memerlukan bahan ajar dan
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materi khusus sesuai dengan yang mereka butuhkan dan menurut tingkat

kemampuan pemahaman dan penerimaannya. Kebutuhan mereka dapat terpenuhi

dengan penyediaan informasi yang memadai dan adanya media komunikasi yang

tepat untuk menyalurkan informasi tersebut.

Sri Widayati dan Vini Rianti yang merupakan guru reguler dari Sekolah

Dasar Negeri Klampis Ngasem 2 Surabaya pada sebuah majalah oleh Yovinus

(2011) dalam majalah Rubrik Inklusif 07 diffa, Juli 201, menjelaskan bahwa ada

beberapa hal yang harus diperhatikan guru dan sekolah yang mendapat tugas

mengemban misi inklusi. Guru dituntut kreatif dan selalu memiliki gagasan untuk

mendukung kebutuhan dan minat anak yang berbeda dan unik. Guru juga harus

bisa menjalin hubungan yang jauh lebih ramah dengan siswa inklusi. Kedua guru

itu menjelaskan bahwa dengan adanya cara tersebut, dapat meningkatkan

kemampuan siswa, baik dari segi akademik maupun kemampuan sosialisasi

dengan lingkungan. Dan yang tak kalah penting adalah penerimaan siswa inklusi

dalam kelompok siswa reguler.

Sekolah Inklusi lebih mengutamakan untuk menerima siswa dengan IQ

rendah atau Slow Learner dan hanya beberapa siswa dengan keterbelakangan lain.

Lebih mengutamakan siswa IQ rendah atau Slow Learner, karena siswa ABK ini

sebenarnya memiliki potensi yang besar dalam belajar dan menerima pelajaran,

namun karena mereka lebih banyak mengalami permasalahan dalam mengasah

kemampuannya dan tidak ada yang mau mengajarkan, menyebabkan mereka

menjadi kurang bisa mengembangkan potensi yang mereka miliki. Dan tujuan dari
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terbentuknya sekolah inklusi ini adalah untuk membantu mengembangkan

kemampuan dan potensi yang mereka miliki.

Dalam kasus ini peneliti mencoba mencari tahu kebutuhan informasi oleh

pengajar sekolah inklusi, khususnya pada guru reguler. Peneliti ingin mengetahui

media, sumber, saluran dan lainnya yang akan digunakan untuk memenuhi

kebutuhan informasi tersebut. Peneliti juga ingin tahu apakah informasi yang

mereka cari berkaitan dengan kebutuhan informasi siswanya terutama untuk siswa

berkebutuhan khusus atau ABK. Pada penelitian ini, peneliti tertarik untuk

mengangkat tema tentang Konteks Kebutuhan Informasi dan difokuskan pada

Guru Sekolah Inklusi khususnya guru reguler yang ada di SMP Negeri Surabaya,

karena guru pada sekolah ini memiliki kebutuhan informasi yang berbeda dengan

guru reguler di sekolah umum lain (non inklusi). Oleh sebab itu, peneliti ingin

mengetahui kebutuhan informasi guru reguler sekolah inklusi ini dan apakah guru

tersebut mengetahui dan dapat memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan

siswanya (reguler maupun ABK).

Sebuah sekolah inklusi memiliki guru inklusi dan pendamping yang lebih

memfokuskan pada siswa inklusi, baik terapi, psikolog, motivasi, pemenuhan

kebutuhan dalam pelajaran, dan lainnya. Namun jika dibandingkan dengan guru

regulernya, akan berbeda dalam memberikan pelajaran, motivasi dan pemenuhan

kebutuhan siswanya. Jelas bahwa guru reguler (guru bidang studi) tidak memiliki

basic mengenai ke-inklusi-an atau pengetahuan mengenai siswa ABK dan hal-hal

yang berkaitan dengan inklusi. Guru reguler pada sekolah inklusi ini memiliki

kebutuhan informasi yang berbeda dengan guru reguler yang ada disekolah
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umum, perbedaan ini dapat dilihat dari siswa yang diajar. Sekolah umum

memiliki siswa reguler saja, namun sekolah inklusi memiliki siswa reguler dan

siswa inklusi atau ABK. Maka dari adanya perbedaan tersebut akan memberikan

kesulitan yang berbeda pada masing-masing guru, apalagi guru reguler sekolah

inklusi, jika dilihat dari siswa dan pemenuhan kebutuhannya.

Penelitian ini difokuskan pada guru reguler terkait dengan kebutuhan

informasinya serta pemenuhannya menggunakan media informasi sesuai dengan

perannya dalam pekerjaan. Hal ini menjelaskan bahwa peneliti mencoba

mendeskripsikan secara lebih rinci mengenai kebutuhan informasi guru reguler

yang bekerja disekolah inklusi dan memiliki kebutuhan berbeda dengan guru

reguler sekolah lain (sekolah umum). Sekolah inklusi terdiri dari siswa yang

berbeda, yaitu reguler dan inklusi. Bukan hanya siswa saja, namun sistem

pembelajarannya pasti berbeda dengan sekolah umum lain. Dan hal ini berbeda

dengan sekolah lain tanpa adanya siswa inklusi. Itulah yang memberikan peneliti

pemikiran bahwa kebutuhan guru reguler berbeda dengan guru reguler sekolah

pada umumnya, hal itulah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian terkait dengan kebutuhan informasi guru reguler sekolah inklusi.

Dalam pemenuhan kebutuhan berkaitan dengan perannya sebagai guru atau

pengajar, media informasi yang digunakannya ada beberapa macam, namun yang

dapat dijangkau semua guru reguler ditempat dimana guru tersebut bekerja adalah

perpustakaan sekolah. Perpustakaan merupakan tempat dimana tersimpannya

berbagai sumber informasi untuk mendukung pemenuhan informasi serta

kebutuhan akan informasi lainnya. Perpustakaan terdapat bermacam-macam
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antara lain: perpustakaan nasional, umum, perguruan tinggi, desa, sekolah, dan

lainnya. Dan perpustakaan sekolah adalah hal yang terpenting dalam sekolah,

karena berkaitan dengan sumber-sumber informasi yang dibutuhkan dan

dimanfaatkan pengguna sekolah, yaitu siswa, karyawan atau staf sekolah, guru

sampai kepala sekolah pun dapat menggunakannya sebagai sumber utama mereka

untuk memenuhi kebutuhan terkait dengan sekolah. Perpustakaan sekolah

merupakan media informasi sangat penting dalam membantu pengguna sekolah

untuk menemukan apa yang dibutuhkan, seperti guru reguler di sekolah inklusi.

Namun tidak semua sekolah mampu memberikan bahan bacaan atau sumber

informasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan pengguna sekolah. Sekolah inklusi

misalnya, tidak semua sekolah inklusi yang mampu memberikan informasi sesuai

dengan apa yang dibutuhkan pengguna sekolah, ditambah lagi adanya siswa

inklusi yang pasti membutuhkan informasi juga, namun belum tentu dimiliki

perpustakaan.

Pada penjelaskan sebelumnya, guru reguler ini pasti memiliki kesulitan

dalam menghadapi siswa ABK, baik pemahaman siswa yang kurang, siswa tidak

bisa diatur dan lainnya. Apalagi jika siswa tersebut adalah siswa Autis, hal itu

pasti sangat sulit untuk dilakukan. Seperti yang terjadi di sekolah SMPN 39 dalam

observasi yang dilakukan peneliti (Juli 2014), ketika guru reguler dalam sebuah

kelas sedang megajar kemudian siswa ABK (siswa Autis) keluar semaunya

sendiri atau mengganggu temannya. Hal ini akan menjadi sulit karena siswa

tersebut tidak mau bahkan sulit untuk diatur dan jika guru reguler tidak sabar,

maka akan membuat siswa tersebut terganggu mental dan psikisnya. Maka kunci
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untuk mengatasi masalah atau kasus seperti ini yang terpenting atau yang utama

harus dilakukan seorang guru reguler adalah sabar. Kemudian bagaimana untuk

mengatasi siswa yang bermasalah (Autis dan siswa Slow Learner), dan bagaimana

masalah lainnya berkaitan dengan siswa ABK? bagaimana guru reguler tersebut

memenuhi kebutuhan informasi siswanya? bagaimana dengan kebutuhan

informasi untuk dirinya sebagai guru (sesuai peran dalam pekerjaan)? apakah

media informasi yang digunakan guru reguler dapat memenuhi kebutuhan-

kebutuhan terkait pekerjaannya?. Adanya hal inilah yang membuat peneliti

semakin tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan kebutuhan informasi

guru reguler sekolah inklusi.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena melalui penelitian ini akan

menghasilkan suatu gambaran tentang konteks kebutuhan informasi dikalangan

guru reguler pada sekolah inklusi, utamanya SMPN inklusi di Surabaya. Hasil

dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan ataupun sumber

informasi bagi perpustakaan atau peneliti lain untuk menyusun kebijakan atau

bahan evaluasi dalam pemenuhan kebutuhan informasi, baik yang berkaitan

dengan kalangan guru reguler di sekolah inklusi ataupun masih berkaitan dengan

perilaku informasi, apalagi dengan seiring perkembangan jaman jumlah sekolah

inklusi ikut bertambah.

I.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat

diperoleh rumusan masalah penelitian ini, sebagai berikut:
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1. Bagaimana kebutuhan informasi guru reguler Sekolah Inklusi, terkait

Lingkungan (Environment), Peran Sosial (Social Role) dan Individu

(Person) dan untuk pemenuhan kebutuhan siswanya (reguler dan ABK)

melalui media informasi perpustakaan ?

I.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki beberapa tujuan tertentu. Sesuai

dengan permasalahan yang telah dijelaskan, maka secara umum adapun tujuan-

tujuan pada penelitian ini, antara lain :

1. Untuk mengetahui kebutuhan informasi guru reguler Sekolah Inklusi,

terkait Lingkungan (Environment), Peran Sosial (Social Role) dan Individu

(Person) dan untuk pemenuhan kebutuhan siswanya (reguler dan ABK)

melalui media informasi perpustakaan.

I.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapt memberikan berbagai manfaat,

adapun manfaat yang bisa dicapai dari penelitian ini antara lain:

I.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menambah kajian Ilmu Informasi dan

Perpustakaan serta diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan

pengetahuan dan menambah bahan analisis khususnya mengenai konteks

kebutuhan informasi pada guru reguler Sekolah Inklusi. Serta diharapkan dapat

menjadi bahan rujukan bagi peneliti lain yang berhubungan dengan perilaku
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informasi dengan objek berbeda, serta dapat menciptakan pemikiran-pemikiran

baru bagi banyak peneliti lain.

I.4.2 Manfaat Praktis

 Bagi Peneliti lain

Dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi

peneliti lain dan dapat mengembangkan pengetahuan tentang konteks

kebutuhan informasi pada guru, atau yang berkaitan dengan perilaku

informasi untuk mengetahui berbagai hal yang berkaitan dengan perilaku

informasi. Serta untuk peneliti yang meneliti di sekolah- sekolah inklusi.

 Bagi Pustakawan

Penelitian ini diharapkan akan mengasah daya atau kemampuan

analisis dan kritis peneliti terhadap konsep kebutuhan informasi dengan

kenyataan yang ada di lapangan. Dan diharapkan mampu memberikan

pemikiran-pemikiran baru bagi banyak pustakawan serta peneliti-peneliti

lain berkaitan dengan konteks kebutuhan informasi atau yang masih

berkaitan dengan perilaku informasi.

I.5 Tinjauan Pustaka

I.5.1 Kebutuhan Informasi Berdasarkan Konteks Kebutuhan

Menurut Saracevic (1999), informasi adalah suatu istilah dari sinyal atau

pesan untuk pengambilan keputusan yang melibatkan sedikit atau tidak proses

kognitif atau beberapa pemrosesan yang dapat digambarkan melalui alogaritma

dan probabilitas.
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Informasi dapat dikatakan sebagai sebuah data yang terkumpul, tersusun

serta sudah terolah dengan rapi. Arti lain dari informasi dapat berupa sebuah

rekaman dari suatu fenomena yang terjadi didalam masyarakat. Pada buku “Teori

dan Praktik Penelusuran Informasi : Information Retrieval” oleh Yusuf (2010),

mengatakan bahwa informasi merupakan  hasil dari kesaksian atau rekaman dari

orang yang melihat atau menyaksikan peristiwa atau fenomena. Hal ini bermakna

bahwa informasi juga dapat diartikan sebagai sebuah berita.

Dilihat  pada kehidupan sehari-hari terkait  lingkungan dan peran dalam

masyarakat mendorong timbulnya suatu kebutuhan, kebutuhan tersebut adalah

informasi. Adanya informasi tersebut dapat berkaitan dengan jenis kebutuhan

informasi, sumber-sumber yang digunakan, informasi yang diperlukan, tingkat

pemikiran atau kepuasan atas awal kebutuhan informasi yang didapatkan.

Beberapa ahli mencoba menjelaskan maksud dari berbagai istilah yang

berkaitan dengan kebutuhan informasi, istilah “Kebutuhan Informasi”

didefinisikan Krikelas (1983:8) dengan pengakuan mengenai adanya ketidak

pastian. TD Wilson (1997:552) mengatakan bahwa kebutuhan informasi adalah

sebuah pengalaman subyektif yang hanya terjadi pada pikiran orang yang sedang

dalam kondisi membutuhkan dan tidak bisa secara langsung diakses oleh para

pengamat. Kebutuhan informasi menurut Bouzza didefinisikan sebgai pengakuan

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

ketidakpastian ini mendorong seseorang untuk mencari informasi. Teori ini

didukung pula oleh TD Wilson (1981) dimana penjelasannya bahwa kajian

tentang konteks kebutuhan informasi (Context of nformation need) tersebut
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termasuk kedalam lingkup kajian perilaku informasi (information behavior). Dari

kebutuhan tersebut akan menimbulkan sebuah prilaku atau kegiatan untuk

menemukan dan memenuhi informasi sesuai dengan yang dibutuhkan.

Menurut TD Wilson (1981) pada jurnalnya yang berjudul “On user studies

and information needs” menjelaskan mengenai kebutuhan informasi, dimana

sebuah kebutuhan itu akan muncul ketika seorang pengguna informasi memiliki

sebuah masalah. Karena masalah itulah yang kemudian membuat orang tersebut

melakukan sesuatu untuk mencari solusi dari masalahnya. Dari adanya kebutuhan

tersebut, kemudian berkembang ke pencarian atau penelusuran untuk memenuhi

kebutuhan yang belum tercapai misalnya mendapatkan solusi atas masalah yang

dihadapinya. Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan maka pengguna

akan mencari melalui sistem informasi atau melalui sumber-sumber informasi

lainnya. Prilaku informasi ini akan ada dua kemungkinan, yaitu sukses atau gagal.

Dapat dikatakan sukses apabila pengguna menemukan informasi yang sesuai

dengan kebutuhan, dan dikatakan gagal apabila pengguna tidak menemukan

informasi yang sesuai kebutuhan atau bahkan tidak mendapatkan informasi sama

sekali. Selanjutnya pengguna akan memanfaatkan informasi yang diperoleh

tersebut. Dari sinilah akan diketahui, apakah pengguna puas atas informasi yang

didapatkan atau sebaliknya. Bagan yang ada dibawah ini akan memperjelas

bagaimana information need itu sendiri:
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Gambar I.1 : Bagan Teori TD Wilson dan Ellis

Pada bagan tersebut (TD Wilson, 1981) yang dijelaskan oleh Ellis dalam

artikelnya tentang information seeking behaviour atau prilaku penemuan

informasi, terlihat bahwa dalam kebutuhan informasi memiliki konteks kebutuhan

yang terdiri dari point-point yaitu kebutuhan informasi berdasarkan Person

(Individu), Social Role (Peran Sosial), dan Environment (Lingkungan).

Pada bagan diatas, TD Wilson menjelaskan bagaimana kebutuhan itu

sendiri dibagi, berdasarkan individu, peran, dan lingkungan. Dalam point bagan

tersebut dapat diketahui bahwa kebutuhan informasi yang diperlukan seorang

pengguna dapat digolongkan sesuai dengan kebutuhannya. Salah satu kebutuhan

terbesar manusia adalah memenuhi kebutuhan kognitifnya. TD Wilson

mengartikan kebutuhan kognitif sebagai “Need to find order and meaning in the

environment” (Eeva-Liisa,1998). Kebutuhan ini berkaitan erat dengan motif

seseorang untuk memperkuat atau menambah informasi, pengetahuan, dan
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pemahaman mengenai lingkungannya (Yusuf, 1995). Lingkungan memiliki andil

besar dalam membentuk perilaku yang ditunjukkan oleh seorang individu,

sehingga tidak mengherankan jika alat yang digunakan dalam penemuan

informasi masyarakatpun banyak diadaptasi dari fluktuasi informasi yang terjadi

dalam lingkungan (Gleeson, 2001). Konteks kebutuhan informasi terkait peran

sosial memiliki hubungan erat dengan teori peran. Teori yang diperkenalkan oleh

Biddle dan Thomas ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki

kecenderungan untuk menyesuaikan pencarian informasi mereka menurut konteks

sosial dalam sebuah sistem sosial (Prabha, 2007). Konteks kebutuhan informasi

yang terakhir adalah kebutuhan terkait dengan karakteristik individu. Kebutuhan

ini berkaitan dengan pemenuhan faktor-faktor kognitif, afektif, serta kebutuhan

untuk memperoleh hiburan (Yusuf, 1995). Kebutuhan afektif menurut Katz,

Grevitch, dan haz adalah kebutuhan yang berhubungan dengan penguatan estetis,

hal yang dapat menyenangkan, dan pengalaman-pengalaman emosional (Yusuf,

1995).

Alasan seseorang ingin memenuhi kebutuhannya, karena merasa belum

pasti apakah kebutuhan yang didapatkannya sudah memenuhi apa yang

dibutuhkan atau tidak. Rasa ketidakpastian inilah yang mendorong seseorang

untuk mencari informasi. Ketika seseorang merasa tidak memiliki cukup

pengetahuan atau konsep yang sesuai untuk menyelesaikan masalah dalam

pekerjaannya, maka orang tersebut akan mencari cara untuk menyelesaikan atau

memecahkan masalah tersebut. Dan saat seseorang membutuhkan sebuah

informasi untuk keperluannya, orang itu akan mencari dan menggunakan sumber
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informasi untuk memenuhi keperluan tersebut. Banyak para ahli informasi yang

sepakat bahwa kebutuhan informasi sangat bergantung pada tugas seorang

individu. Kebutuhan akan sebuah informasi bagi individu memerlukan sebuah

wadah atau tempat untuk melakukan pencarian informasi demi memenuhi

kebutuhan informasi tersebut. Adapun dalam mencari sebuah informasi, seorang

yang mencari informasi memiliki bermacam-macam sumber informasi. Sumber

informasi terdapat 2 macam yaitu cetak maupun non-cetak, sumber dalam bentuk

cetak antara lain: buku, surat kabar atau media massa, dan lainnya; sedangkan

untuk sumber dalam bentuk non-cetak antara lain media elektronik seperti e-

jounal, e-book dan lainnya. Suatu sumber informasi adalah pembawa informasi

yang dapat dipercaya dapat memberikan kepuasan dalam memenuhi kebutuhan

informasinya (Murtonen dalam Bystrom, 1999). Brown (dalam Bystrom, 1999)

secara khusus membagi sumber informasi ke dalam 3 tipe yaitu dirinya sendiri,

orang lain, dan sumber lain yang bukan manusia.

TD Wilson (1981) mengartikan kebutuhan sebagai ‘need to find order and

meaning in the environment’ atau kebutuhan untuk menemukan keteraturan dan

makna dalam lingkungan. Kebutuhan ini berkaitan erat dengan motif atau

keinginan seseorang untuk memperkuat atau menambah informasi, pengetahuan,

dan pemahaman mengenai lingkungannya. Dalam jurnalnya TD Wilson dalam

jurnalnya “On user studies and information needs” mengatakan ada beberapa

faktor dalam konteks kebutuhan informasi yang mempengaruhi kebutuhan

informasi, antara lain:
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I.5.1.1 Environment Need (Kebutuhan Lingkungan)

Kebutuhan Lingkungan atau Environment Need merupakan bagian dari

kebutuhan informasi, dimana kebutuhan tersebut akan menjelaskan mengenai

kebutuhan individu berdasarkan lingkungannya. Namun dalam hal ini peneliti

akan kaitkan kebutuhan lingkungan dengan peran guru dalam pekerjaannya.

Kebutuhan ini merupakan kebutuhan pertama yang dijelaskan, karena mencakup

secara umum. Dan pada kebutuhan ini akan dijelaskan secara lebih rinci untuk

melengkapi kebutuhan informasi guru. TD Wilson (1981) pada bagan sebelumnya

menjelaskan mengenai kebutuhan informasi tersebut. Kebutuhan lingkungan ini

merupakan kebutuhan untuk mengenal lingkungan kerja, contohnya ketika

seorang guru akan melakukan penyesuaian diri pada lingkungan dimana

tempatnya bekerja yaitu sekolah.

I.5.1.2 Social Role Need (Kebutuhan Peran Sosial)

Kebutuhan Peran Sosial atau Social Role Need merupakan bagian dari

kebutuhan informasi, dimana kebutuhan tersebut akan menjelaskan mengenai

kebutuhan individu sesuai dengan perannya. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan

kedua setelah lingkungan, yang akan merinci dari kebutuhan sebelumnya dan

melengkapi kebutuhan informasi guru. TD Wilson (1981) pada bagan sebelumnya

menjelaskan mengenai kebutuhan informasi tersebut. Kebutuhan ini merupakan

kebutuhan peran seseorang yang berhubungan dengan pekerjaannya. Misalnya

seseorang yang bekerja sebagai guru, akan menyesuaikan diri dengan perannya

dalam pekerjaan, menyesuaikan dengan bidang yang dikuasai sebagai guru.
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I.5.1.3 Person Need (Kebutuhan Individu)

Kebutuhan Individu (Person Need) merupakan bagian dari kebutuhan

informasi, dimana kebutuhan tersebut akan mempengaruhi secara langsung pada

seorang individu. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan dasar manusia, dimana

kebutuhan ini akan melengkapi kebutuhan utama dari individu tersebut. Dalam

kebutuhan ini akan memebahas lebih rinci dari kebutuhan sebelumnya dan

melengkapi kebutuhan informasi guru. TD Wilson (1981) pada bagan sebelumnya

menjelaskan mengenai kebutuhan informasi tersebut, menjelaskan bahwa terdapat

3 kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan individu, antara lain:

 Physiological needs (Kebutuhan fisiologis)

Merupakan kebutuhan dasar manusia untuk mempertahankan hidupnya dan

harus dipenuhi kesehariannya. Misalnya sandang-pangan, namun kebutuhan

dasar dalam hal ini peneliti kaitkan dengan peran guru dalam pekerjaannya.

 Affective needs (Kebutuhan afektif)

Merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan psikis atau perilaku seseorang,

kebutuhan ini terkait dengan sikap, ekspresi diri, dan lainnya. Misalnya

kebutuhan akan pencapaian, prestasi, kesenangan, hiburan, dan sebagainya.

namun kebutuhan dasar dalam hal ini peneliti kaitkan dengan peran guru

dalam pekerjaannya.

 Cognitive needs (Kebutuhan kognitif)

Merupakan kebutuhan yang berkaitan erat dengan kebutuhan untuk

memperkuat atau menambah informasi, pengetahuan, dan pemahaman

seseorang akan lingkungannya. Kebutuhan ini berkaitan dengan pengetahuan
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yang ingin diketahui seseorang. Namun kebutuhan dasar dalam hal ini

peneliti kaitkan dengan peran guru dalam pekerjaannya.

Setiap kebutuhan informasi seseorang pasti berbeda-beda antara yang satu

dengan yang lain, karena apa yang mereka inginkan juga berbeda-beda. Adanya

penjelasan tersebut kemudian dijadikan peneliti sebagai pedoman dalam

melakukan penelitian ini dan diharapkan mampu memberikan kemudahan

penelitian dalam menggali informasi terhadap guru-guru reguler di Sekolah

Inklusi.

I.5.2 Guru Reguler Sekolah Inklusi

Guru dalam bahasa indonesia berarti pendidik yang profesional dengan

tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai

dan mengevaluasi peserta didik. Guru adalah pendidik atau pengajar yang

berperan untuk mendidik anak-anak dari usia dini melalui jalur sekolah atau

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam beberapa

definisi yang lebih luas, setiap orang yang mengajarkan suatu hal baru dapat

dianggap sebagai seorang guru.

Menurut James W. Brown yang dikutip oleh Sardiman AM (2004:143-

144), mengemukakan bahwa “Tugas dan peranan guru antara lain: menguasai dan

mengembangkan materi pelajaran, merencana dan mempersiapkan pelajaran

sehari-hari, mengontrol dan mengevaluasi kegiatan siswa”. Seorang guru dalam

pekerjaannya dituntut untuk lebih kreatif dan selalu memiliki gagasan demi

mendukung kebutuhan dan minat anak didiknya. Guru juga harus bisa menjalin
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hubungan yang jauh lebih ramah dengan siswa, baik dari hubungan komunikasi

atau sosialisasi dengan siswanya.

Pada penelitian ini membahas mengenai kebutuhan guru reguler di sekolah

inklusi. Guru reguler disekolah inklusi memiliki peran yang berbeda dengan guru

reguler disekolah umumnya. Jika guru reguler disekolah umum hanya fokus pada

1 peran yaitu mengajar siswa dengan karakter yang sama yaitu siswa reguler

(siswa normal). Berbeda dengan guru reguler yang berada disekolah inklusi, guru

reguler sekolah inklusi memiliki 2 peran atau peran ganda dalam mengajar, yaitu

mengajar siswa dengan karakter reguler (normal) dan siswa dengan karakter

khusus atau disebut sebagai siswa berkebutuhan khusus atau ABK (Anak

Berkebutuhan Khusus). Dalam peran gandanya ini, guru reguler pasti memiliki

banyak kesulitan menangani dan memenuhi kebutuhan siswanya, utamanya ABK.

Ini dikarenakan guru reguler tidak memiliki basic dan pengetahuan mengenai

kebutuhan khusus siswa ABK dan hal-hal yang berkaitan dengan ke-inklusi-an

siswa tersebut.

Sedangkan sekolah inklusi merupakan sekolah yang menggabungkan

pendidikan khusus dan reguler dalam satu sistem persekolahan. Sekolah inklusi

memiliki 2 jenis siswa dengan karater yang berbeda, yaitu siswa dengan karakter

reguler (normal) dan siswa dengan karakter khusus. Karakter khusus yang dimiliki

oleh siswa ini adalah siswa yang memiliki keterbatasan dengan kemampuannya,

namun masih memiliki potensi dalam bidang pendidikan, siswa ini disebut

sebagai siswa berkebutuhan khusus atau ABK (Anak Berkebutuhan Khusus).

Dimana dalam sekolah ini anak dengan kebutuhan khusus (ABK) mendapatkan
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pendidikan khusus sesuai dengan potensinya. Dengan begitu antara siswa reguler

dan siswa ABK bisa mendapatkan pendidikan yang sama dan dapat

mengembangkan potensi sesuai dengan kemampuannya. Di sekolah inklusi siswa

ABK yang diterima bukan hanya anak dengan keterbatasan pada fisik misalnya

tuna rungu, tuna grahita, tuna netra maupun autis seperti yang ada di sekolah luar

biasa. Namun beberapa sekolah inklusi lebih banyak menerima siswa ABK

dengan IQ rendah atau Slow Learner.

Sekolah inklusi memiliki 2 jenis guru yang dibedakan sesuai dengan

karakter pengajarannya, yaitu pertama adalah guru reguler yang bukan hanya

mengajar siswa yang normal atau reguler saja, namun mengajar siswa ABK, guru

reguler biasa dikenal dengan sebutan guru bidang studi. Guru reguler ini sama

halnya dengan guru reguler di sekolah-sekolah umum lain, hanya sebagai guru

bidang studi atau guru mata pelajaran. Kedua adalah guru pendamping dan guru

inklusi yang memang khusus untuk membantu siswa berkebutuhan khusus atau

siswa ABK pada kegiatan belajar mengajar. Guru pendamping akan bertugas

untuk mendampingi siswa di kelas, sedangkan guru inklusi biasanya akan

membantu siswa terkait dengan terapi dan psikolog siswa ABK, ketika siswa

tersebut mengalami masalah. Perbedaan antara sekolah umum dengan sekolah

inklusi adalah sekolah umum tidak memiliki guru pendamping ataupun guru

inklusi, hanya memiliki guru reguler saja karena sekolah umum tidak mempunyai

siswa ABK. Guru reguler sekolah Inklusi jauh berbeda dengan guru sekolah

umum, baik dalam pemenuhan kebutuhan informasi untuk perannya sebagai

pengajar dan untuk kebutuhan siswa-siswanya. Hal tersebut dikarenakan guru
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reguler sekolah inklusi ini tidak hanya mengajar siswa reguler saja, melainkan

juga mengajar siswa ABK. Mulai dari cara mengajar pada kegiatan belajar

mengajarnya, sistem pembelajaran, tugas dan lainnya yang berkaitan dengan

sekolah, pasti berbeda dengan sekolah umum lainnya. Dan cara berbeda inilah

yang membuat guru tersebut terlihat berbeda dalam mengajar siswanya, terutama

untuk ABK. Hal itu dikarenakan siswa ABK berbeda dengan siswa lain yang

reguler, siswa ABK memiliki penangkapan maupun pemahaman materi yang

berbeda dengan siswa normal atau reguler lainnya. Seorang siswa dengan

kebutuhan khusus atau ABK memerlukan sebuah informasi yang khusus, hal

tersebut memungkinkan guru akan membantu dan memenuhi kebutuhan mereka.

Hal tersebut dilakukan demi memenuhi kebutuhan siswanya baik dari segi

psikologi dan komunikasi, guru membutuhkan informasi untuk dapat

memperdalam diri akan pekerjaannya sebagai guru demi memberikan pengajaran

yang terbaik untuk siswa ABK.

Sebuah buku oleh Djadja Rahardja (2003) mengatakan bahwa “Seorang

anak dengan kebutuhan khusus atau ABK, memiliki populasi yang tergolong tidak

terlalu banyak jika dibandingkan dengan populasi anak pada umumnya. Jika

dilihat dari keanekaragaman kelainannya, keberadaan mereka sangat bervariasi”.

Baraga (dalam Rahardja, 2003) menyatakan berbagai istilah yang digunakan

untuk menyebutkan anak berkebutuhan khusus atau ABK dengan berbagai macam

keterbatasannya, adalah hanya sebagai suatu perbedaan sebutan bagi mereka yang

memiliki kelainan baik segi fisik, mental, sensori, emosi, dan/atau gabungan dari

berbagai kelainan tersebut yang ada pada diri individu. Hal yang terpenting adalah
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bagaimana potensi yang mereka miliki dan sekecil apapun potensinya, hal itu

dapat dikembangkan semaksimal mungkin oleh mereka dengan bantuan orang lain

dan kemudian mengetahui apa potensinya.

Siswa ABK di sekolah inklusi memiliki IQ rendah atau dibawah IQ

normal, mereka memiliki kekurangan baik dalam hal berpikir, memahami,

menangkap sesuatu, emosi, bahkan pada mental ataupun sifatnya yang

berlebihan. Adanya kekurangan tersebut, memberikan perbedaan terhadap siswa

yang normal atau reguler, maka dari itu mereka memerlukan layanan pendidikan

yang khusus. Pada tingkat pendidikan khusus, siswa ABK diartikan sebagai

peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses

pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan atau kekurangan yang

mereka miliki, namun mereka memiliki potensi kecerdasan dan bakat yang

istimewa. Dari sinilah guru pada sekolah inklusi ini (guru reguler atau bidang

studi) dituntut untuk harus dapat mengajar seluruh siswanya, bukan hanya siswa

reguler tetapi juga siswa ABK.

Pada penjelasan sebelumnya pada sekolah inklusi ini memiliki 2 jenis

guru, yaitu guru reguler (bidang studi) dan guru khusus (menangani khusus siswa

inklusi) yaitu guru inklusi serta guru pendamping. Namun ternyata tidak semua

sekolah inklusi memiliki guru pendamping. Beberapa sekolah inklusi ada yang

menjadikan guru inklusi sebagai guru pendamping dikelas dan adapun guru

reguler yang dijadikan guru pendamping untuk membantu siswa inklusi atau ABK

dalam kegiatan belajar mengajar dikelas.
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Sesuai dengan penjelasan fenomena sebelumnya tentang sekolah inklusi

yaitu SMPN 39, hal yang sama terjadi di sekolah inklusi SMPN 36. Jika di SMPN

39 guru reguler mengalami masalah siswa inklusi atau ABK yang susah diatur

(dalam hal ini adalah siswa Autis), pergi keluar semaunya sendiri atau

mengganggu temannya dikelas. Hal ini akan menjadi sulit karena siswa tersebut

tidak mau bahkan sulit untuk diatur dan jika guru reguler tidak sabar, maka akan

membuat siswa terganggu psikisnya. Maka kunci untuk mengatasi masalah atau

kasus seperti ini yang terpenting atau yang utama harus dilakukan seorang guru

reguler adalah sabar. Berbeda dengan SMPN 36, dalam observasi yang dilakukan

peneliti (Juli 2014). Sekolah inklusi satu ini memiliki guru reguler yang juga

bertugas mendampingi siswa unklusi dalam kelas, namun guru reguler ini tidak

ada basic atau tidak pernah mengikuti pelatihan khusus. Menurut sedikit

wawancara atau probing yang dilakukan peneliti dalam observasi, salah satu guru

reguler mengatakan “Guru-guru reguler yang mendampingi siswa inklusi atau

ABK dikelas hanya membantu menyelesaikan atau memberikan penjelasan apa

yang tidak dipahami siswa mengenai pelajaran. Ketika siswa bermasalah dalam

kelas contoh siswa autis, ketika bermasalah dengan psikisnya akan segera dibawa

ke ruang inklusi”. Jadi dalam sekolah inklusi satu ini memang menggunakan guru

reguler sebagai guru pendamping di sekolahnya, secara tidak langsung guru

tersebut berperan menjadi dua guru sekaligus. Meskipun sekolah inklusi ini guru

regulernya mendapat sedikit pemahaman mengenai inklusi dan siswa inklusi dari

guru inklusi, namun guru reguler ini tetap menjadi guru reguler. Jadi guru reguler
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ini merangkap 2 peran sekaligus yaitu sebagai guru reguler atau guru mata

pelajaran dan guru pendamping.

Kejadian ini tidak berpengaruh dengan kebutuhan informasi yang

dibutuhkan guru reguler baik untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan siswanya

(reguler dan ABK). Karena sudah secara jelas bahwa guru reguler ada juga yang

merangkap menjadi guru pendamping, walaupun tidak memiliki basic atau

mengikuti pelatihan khusus mengenai inklusi. Jadi kesulitan yang dihadapi guru

reguler dimasing-masing sekolah inklusi tersebut hampir sama terkait siswa

inklusi atau ABK.

I.5.3 Perpustakaan Sekolah sebagai Media Informasi Guru Reguler

Perpustakaan menurut IFLA (International of Library Associations and

Institutions) dalam Sulistyo Basuki (2003), adalah “kumpulan bahan tercetak dan

non tercetak dan atau sumber informasi dalam komputer yang tersusun secara

sistematis untuk kepentingan pemakai”. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia atau KBBI (1994), perpustakaan berasal dari kata dasar pustaka yang

berarti pustaka atau buku, perpustakaan artinya kumpulan buku (bacaan).

Maka dapat disimpulkan bahwa perpustakaan merupakan saluran

informasi atau tempat dimana terdapat berbagai sumber-sumber informasi atau

tempat berkumpulnya informasi. Misalnya buku, majalah, media massa, dan

sumber informasi lainnya, baik dalam bentuk cetak maupun non-cetak.

Perpustakaan terdiri dari berbagai macam jenisnya antara lain: perpustakaan

nasional, umum, perguruan tinggi, sekolah, khusus dan lainnya.
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Dalam pemenuhan kebutuhan informasi berkaitan dengan perannya

sebagai guru atau pengajar, media informasi akan sangat penting untuk

menunjang pembelajaran guru dalam mendidik siswanya. Dan perpustakaan

sekolah merupakan tempat dimana tersimpannya berbagai sumber informasi untuk

mendukung pemenuhan informasi guru dan pihak sekolah lainnya. Perpustakaan

sekolah adalah hal yang terpenting dalam sekolah, karena berkaitan dengan

sumber-sumber informasi yang dibutuhkan  dan dimanfaatkan pengguna sekolah,

yaitu siswa, karyawan atau staf sekolah, guru sampai kepala sekolah pun dapat

menggunakannya sebagai tempat sumber utama untuk memenuhi kebutuhan

informasi terkait dengan sekolah.

Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang mengumpulkan,

menyimpan, memelihara dan mengolah bahan pustakanya untuk menunjang

pendidikan di sekolah. Masyarakat yang memeakainya ialah para siswa, guru atau

tenaga pengajar dan staf sekolah lainnya. Menurut Carter V. Good sebagaimana

yang dikutip oleh Bafadal (2001), perpustakaan sekolah sebagai koleksi yang

diorganisasikan di dalam suatu ruang agar dapat digunakan oleh murid-murid dan

guru-guru, yang dalam penyelenggaraannya diperlukan seorang pustakawan yang

bisa diambil dari salah seorang guru. Bafadal juga berpendapat bahwa

perpustakaan sekolah adalah kumpulan bahan pustaka, baik berupa buku-buku

maupun bukan buku (non book material) yang diorganisasikan secara sistematis

dalam suatu ruang sehingga dapat membantu murid dan guru dalam proses belajar

mengajar di sekolah.
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Perpustakaan sekolah merupakan media informasi sangat penting dalam

membantu pengguna sekolah untuk menemukan apa yang dibutuhkan, seperti

halnya guru reguler yang ada di sekolah inklusi. Namun tidak semua sekolah

mampu memberikan bahan bacaan atau sumber informasi yang sesuai dengan

yang dibutuhkan pengguna sekolah. Sekolah inklusi misalnya, tidak semua

sekolah inklusi yang mampu memberikan informasi sesuai dengan apa yang

dibutuhkan pengguna sekolah, ditambah lagi adanya siswa inklusi yang pasti

membutuhkan informasi, namun belum tentu dimiliki perpustakaan. Dan

perpustakaan sekolah semacam ini harus dapat mengerti dan memenuhi kebutuhan

penggunanya, terutama siswa inklusi atau ABK.

I.6 Variabel Penelitian

I.6.1 Definisi Konseptual

I.6.1.1 Kebutuhan informasi

Kebutuhan informasi ini berkaitan dengan Lingkungan (Environment),

Peran Sosial (Social Role) dan Individu (Person).

1. Kebutuhan informasi berkaitan dengan lingkungan (Environment)

Merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan lingkungan seseorang

tersebut berada. Kebutuhan ini peneliti kaitkan dengan peran guru dalam

pekerjaanya. Misalnya ketika seseorang bekerja, dan melakukan

penyesuaian diri pada lingkungan tempatnya bekerja yaitu sekolah

2. Kebutuhan informasi berkaitan dengan peran sosial (Social Role)
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Merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan peran seseorang dalam

lingkungannya. Kebutuhan ini peneliti kaitkan dengan peran guru dalam

pekerjaanya. Misalnya seseorang yang bekerja sebagai guru, dan

menyesuaikan diri dengan perannya dalam pekerjaan, menyesuaikan

dengan bidang yang dikuasai sebagai guru.

3. Kebutuhan informasi berkaitan dengan individu (Person)

Merupakan kebutuhan dasar yang berhubungan dengan individu itu sendiri

atau dapat disebut kebutuhan secara pribadi. Kebutuhan ini peneliti kaitkan

dengan peran guru dalam pekerjaannya. Kebutuhan individu ini dibagi

menjadi 3, yaitu:

a.  Kebutuhan fisiologis (Physiological needs)

Merupakan kebutuhan dasar para guru reguler di SMP inklusi untuk

mempertahankan hidupnya dan harus dipenuhi dalam kesehariannya,

yaitu dikaitkan dengan peran guru dalam pekerjaannya.

b.  Kebutuhan afektif (Affective needs)

Merupakan kebutuhan para guru reguler di SMP inklusi yang berkaitan

dengan psikis atau perilaku seseorang. Kebutuhan ini berkaitan dengan

sikap, ekspresi diri, dan lainnya, misalnya kebutuhan akan pencapaian,

prestasi, keamanan, kesenangan, hiburan, dan lainnya.

c.  Kebutuhan kognitif (Cognitive needs)

Merupakan kebutuhan para guru reguler di SMP inklusi yang berkaitan

erat dengan kebutuhan untuk memperkuat atau menambah informasi,

pengetahuan, dan pemahaman seseorang akan lingkungannya.
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Kebutuhan ini berkaitan dengan pengetahuan yang ingin diketahui

seseorang, misalnya kebutuhan akan ilmu pengetahuan, merencanakan,

belajar, keterampilan, dan lainnya.

I.6.1.2 Kebutuhan informasi Guru Reguler Sekolah Inklusi

Guru reguler disekolah inklusi memiliki peran yang berbeda dengan guru

reguler disekolah umumnya. Guru reguler sekolah inklusi memiliki 2 peran atau

peran ganda dalam mengajar, yaitu mengajar siswa dengan karakter reguler

(normal) dan siswa dengan karakter khusus atau disebut sebagai siswa

berkebutuhan khusus atau ABK (Anak Berkebutuhan Khusus). Dalam peran

gandanya ini, guru reguler pasti memiliki banyak kesulitan menangani dan

memenuhi kebutuhan siswanya, utamanya ABK. Ini dikarenakan guru reguler

tidak memiliki basic dan pengetahuan mengenai kebutuhan khusus siswa ABK

dan hal-hal yang berkaitan dengan ke-inklusi-an siswa tersebut. Maka dengan

adanya hal tersebut, pemenuhan kebutuhan informasi guru reguler pun beragam.

Selain untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan siswa dalam lingkup

pekerjaannya sebagai guru, akan memberikan bermacam informasi yang

dibutuhkan misalnya mengenai kurikulum, kegiatan sekolah, metode

pembelajaran, materi pembelajaran, dan informasi lainnya berkaitan dengan

sekolah.
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I.6.1.3 Kebutuhan informasi terkait dengan Perpustakaan Sekolah sebagai

Media Informasi

Dalam pemenuhan kebutuhan informasi berkaitan dengan peran sebagai

guru atau pengajar, media informasi akan sangat penting untuk menunjang

pembelajaran guru dalam mendidik siswanya. Dan perpustakaan sekolah

merupakan tempat dimana tersimpannya berbagai sumber informasi untuk

mendukung pemenuhan informasi guru dan pihak sekolah lainnya. Perpustakaan

sekolah adalah hal yang terpenting dalam sekolah, karena berkaitan dengan

sumber-sumber informasi yang dibutuhkan dan dimanfaatkan pengguna sekolah,

yaitu siswa, tenaga guru, dan pengguna sekolah lainnya dapat menggunakan

perpustakaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan informasi terkait dengan

sekolah.

I.6.2 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan konsep-konsep sosial yang telah

diterjemahkan dan memiliki fungsi untuk memberitahukan bagaimana cara

mengukur suatu variabel. Dengan kata lain definisi operasional adalah petunjuk

pelaksana mengenai bagaimana cara mengukur suatu variabel dalam penelitian

(Singarimbun, 1995). Konsep-konsep yang terdapat pada definisi ini

dioperasionalkan dan kemudian nantinya akan diturunkan pada pertanyaan

dikuesioner sesuai dengan teori. Adapun konsep-konsep yang dioperasionalkan

pada penelitian ini adalah :
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I.6.2.1 Kebutuhan lingkungan (Environment)

Dalam kebutuhan lingkungan (Environment), yaitu:

 Terdapat enam hal penting terkait kebutuhan guru reguler mengenai

lingkungan kerja (sekolah) melalui media perpustakaan sekolah,

diantaranya:

- Kurikulum yang diterapkan sekolah

- Visi-misi sekolah

- Latar belakang pekerjaan orang tua murid

- Kegiatan Ekskul (Ekstra Kurikuler)

- Tata tertib sekolah

- Kegiatan yang diunggulkan sekolah

I.6.2.2 Kebutuhan peran sosial (Social Role)

Dalam kebutuhan peran sosial (Social Role), yaitu:

 Terdapat empat hal penting terkait kebutuhan guru reguler mengenai peran

sosial guru dalam pekerjaan melalui media perpustakaan sekolah,

diantaranya:

- Pengembangan materi pembelajaran untuk kegiatan belajar

- Strategi atau metode belajar mengajar untuk siswa

- Pemenuhan kebutuhan diri dan siswa (reguler dan ABK)

- Kesulitan memenuhi kebutuhan siswa dan cara mengatasinya

I.6.2.3 Kebutuhan individu (Person)

Dalam kebutuhan individu (Person) ini terdapat ada 3 macam kebutuhan,

yaitu:
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 Terdapat dua hal penting terkait dengan kebutuhan guru reguler mengenai

fisiologis individu melalui media perpustakaan sekolah, diantaranya:

- Tugas dan materi untuk siswa (reguler dan ABK)

- Media atau alat peraga untuk penyampaian materi dalam kegiatan

belajar mengajar

 Terdapat tiga hal penting terkait dengan kebutuhan guru reguler mengenai

afektif individu melalui media perpustakaan sekolah, diantaranya:

- Memberi materi belajar yang menyenangkan

- Penggunaan metode atau pendekatan dengan siswa

- Penyajian materi pelajaran disesuaikan dengan siswa ABK

 Terdapat empat hal penting terkait dengan kebutuhan guru reguler mengenai

kognitif individu melalui media perpustakaan sekolah, diantaranya:

- Siswa inklusi atau ke-inklusi-an

- Materi yang berkaitan dengan siswa inklusi atau ABK

- Meng-updatie perkembangan ilmu yang lebih inovatif dan telah

mengalami pembaruan

- Informasi lainnya (umum)

I.7 Metode dan Prosedur Penelitian

I.7.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kuantitatif

deskriptif. Sukmadinata (2006:72) menjelaskan bahwa, “Penelitian deskriptif

adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-
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fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia.

Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan,

kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya”.

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif karena merupakan jenis

penelitian yang memberikan gambaran atau uraian mengenai suatu keadaan

sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti. Penelitian

deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang

berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang

hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan serta proses-proses yang

sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Penelitian

kuantitatif dengan format deskriptif bertujuan untuk menjelaskan, meringkaskan

berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di

masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi.

Kemudian mengangkat ke permukaan karakter atau gambaran tentang kondisi,

situasi, ataupun variabel tersebut (Bungin, 2005). Hal ini sesuai dengan tujuan

peneliti yaitu memberikan gambaran umum terhadap suatu fenomena yang terjadi

dilapangan secara detail berupa ciri-ciri dan karakteristik dari populasi. Peneliti

bermaksud untuk menggambarkan dan mendiskripsikan mengenai bagaimana

guru reguler sekolah inklusi dapat memenuhi kebutuhan informasinya baik untuk

dirinya dan siswanya baik siswa reguler ataupun siswa ABK, sejalan dengan

kelangsungan pendidikan siswanya.
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I.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan sebuah tempat yang akan digunakan peneliti

untuk melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, lokasi yang akan digunakan

adalah pada Sekolah inklusi yang berada di Surabaya, dalam hal ini adalah

Sekolah Menengah Pertama Negeri yaitu ada sekitar 5 sekolah dari 10 sekolah

yang ada, yaitu SMPN 5, SMPN 27, SMPN 28, SMPN 29, SMPN 30, SMPN 36,

SMPN 37, SMPN 39, SMPN 43 dan SMPN 47. Dan 5 SMPN yang terpilih dari

ke-10 sekolah tersebut antara lain: SMP Negeri 5, SMP Negeri 36, SMP Negeri

37, SMP Negeri 39, dan SMP Negeri 47.

Alasan peneliti mengambil lokasi Sekolah Inklusi Surabaya karena peneliti

ingin tahu apakah guru-guru reguler yang ada di sekolah inklusi memiliki

kebutuhan informasi tertentu atau sama seperti halnya pengajar (guru reguler) di

sekolah umum lainnya (non-inklusi). Alasan lainnya adalah karena di Surabaya

terdapat banyak SMPN Inklusi, yaitu sekitar 10 sekolah sedangkan dikota lain

belum tentu ada sebanyak itu. Apalagi dalam bulan september-oktober tahun 2014

lalu, Dinas Pendidikan akan memberikan tambahan beberapa sekolah inklusi lagi

di Surabaya.

I.7.3 Populasi dan Teknik Penarikan Sampel

Populasi merupakan total dari semua obyek atau individu yang memiliki

karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang diteliti. Sedangkan sampel

merupakan bagian dari populasi yang diambil menggunakan cara tertentu dan

memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang mewakili populasi.
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Populasi dalam penelitian ini adalah semua guru reguler yang ada di SMP Inklusi

Surabaya. Kemudian mengambil sampel dari jumlah seluruh guru reguler yang

ada di sekolah tersebut. Cara pengambilan sampel ini memilih sub grup populasi

sedemikian rupa sehingga sampel yang dipilih mempunyai sifat yang sesuai

dengan sifat-sifat dari populasi (Singarimbun, 1995: 169).

Adapun cara yang digunakan peneliti adalah dengan teknik Multi Stage.

Pada teknik ini peneliti melakukan 2 tahap untuk menentukan populasi dan

sampel dari populasi yang ada, antara lain:

I.7.3.1 Tahap I : Menentukan Populasi

Data yang didapatkan peneliti adalah jumlah sekolah inklusi dari

Dinas Pendidikan, bukan data guru ditiap sekolah baik data guru inklusi

maupun reguler. Jadi peneliti sulit untuk menentukan populasi penelitian,

karena data yang dibutuhakan peneliti adalah jumlah guru reguler

dimasing-masing sekolah. Kemudian peneliti mencoba menggunakan cara

dengan teknik random atau acak untuk memilih lokasi sekolah sesuai

dengan pembagian wilayah kota Surabaya. Teknik ini dilakukan yaitu

melalui pemilihan undian yang berisikan nama masing-masing sekolah dan

kemudian akan dipilih secara acak. Pada pemilihan acak undian tersebut,

peneliti akan mengambil undian berdasarkan pembagian wilayah kota

yaitu wilayah Barat, Timur, Utara, Selatan, dan Pusat. Teknik ini

digunakan karena peneliti memiliki keterbatasan pada data, peneliti

memiliki data lengkap tentang nama-nama SMP Inklusi yang ada di

Surabaya, yaitu terdapat 10 sekolah.
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Sekolah inklusi (SMP Negeri) tersebut dibagi sesuai dengan

pembagian wilayah kota surabaya adalah sebagai berikut:

- Wilayah barat terdapat 2 sekolah inklusi yaitu SMP Negeri 28 dan

SMP Negeri 47

- Wilayah timur terdapat 3 sekolah inklusi yaitu SMP Negeri 29,

SMP Negeri 30, SMP Negeri 39

- Wilayah selatan terdapat 1 sekolah inklusi yaitu SMP Negeri 36

- Wilayah utara terdapat 2 sekolah inklusi yaitu SMP Negeri 5 dan

SMP Negeri 27

- Wilayah pusat terdapat 2 sekolah inklusi yaitu SMP Negeri 37 dan

SMP Negeri 43.

Dari teknik acak menggunakan undian, hasil yang didapat ada 5

sekolah antara lain: diwilayah barat 1 sekolah yaitu SMP Negeri 47;

wilayah timur 1 sekolah yaitu SMP Negeri 39; wilayah selatan 1 sekolah

yaitu SMP Negeri 36; wilayah utara 1 sekolah yaitu SMP Negeri 5; dan

wilayah pusat 1 sekolah yaitu SMP Negeri 37. Dari 5 sekolah tersebut,

maka didapatkan jumlah populasi yaitu 237 jumlah guru reguler (setelah

dilakukan penjumlahan dari masing-masing guru reguler di 5 sekolah

tesebut).

I.7.3.2 Tahap II : Menentukan Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti. Dalam

penelitian sosial, dikenal hukum kemungkinan (hukum probabilitas) yaitu

kesimpulan yang ditarik dari populasi dan dapat digeneralisasikan kepada
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seluruh populasi. Dari kesimpulan ini dapat dilakukan pengambilan

sampel yang dimaksudkan untuk mewakili seluruh populasi. Dari

penjelasan mengenai hukum kemungkinan tersebut banyak penelitian yang

menggunakan sampel. Karena jumlah populasi dalam penelitian ini cukup

besar, maka peneliti menggunakan sampel yang diambil dari jumlah

populasi yang ada.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel

dengan menggunakan rumus Slovin (Sevilla, et all., 1960). Alasan peneliti

menggunakan teknik dengan rumus ini adalah:

1. Setiap populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk diambil

sebagai sampel yang akan diteliti

2. Setiap anggota populasi memiliki kecenderungan untuk

menunjukkan kebutuhan informasi yang bersifat homogen

Adapun persyaratan yang akan dipenuhi sampel untuk rincian dari

penelitian, yaitu sampel harus guru reguler di SMP Inklusi Negeri yang

ada di Surabaya dan guru reguler tersebut tidak hanya mengajar siswa

reguler, namun juga siswa ABK. Semua kriteria guru reguler harus

memenuhi kedua persyaratan tersebut untuk bisa dijadikan sebagai sampel

penelitian.

Adapun metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel

dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus Slovin (Sevilla, et al.,

1960), sebagai berikut:
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n = N

1 + Ne²

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = taraf kesalahan (error tolerance)

Berdasarkan rumus tersebut apabila diaplikasikan dalam penelitian ini:

N = 237 = 237 =   148,8 dibulatkan menjadi 150

1+ (237x0,05)² 1,5925

Dari hasil rumus Slovin tersebut jumlah yang didapat adalah 149 total

responden, maka jumlah guru yang diambil adalah total dari semua guru

reguler 5 sekolah tersebut. Dan untuk menentukan pengambilan jumlah

guru ditiap masing-masing sekolah, jumlah total responden akan dibagi

dengan jumlah sekolah yang diteliti. Maka hasil yang didapat adalah

sebagai berikut:

150 = 30  untuk perwakilan jumlah guru ditiap sekolahnya

5
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I.7.4 Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

I.7.4.1 Pengumpulan data Primer

Data primer yang dimaksud adalah data yang berasal dari sumber data

pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian (Bungin, 2005). Data

primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para guru di

SMP Negeri Inklusi yang ada di Surabaya. Pengumpulan data primer

dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung dengan

tipe pertanyaan kuesioner yang diajukan kepada responden bersifat

terbuka dan wawancara yang bersifat tertutup (Bungin, 2005).

Tenik pengumpulan data yang dilakukan peneliti pada responden, adalah

dengan menyebarkan kuesioner kepada guru-guru reguler di SMP inklusi

tersebut, selain itu peneliti juga melakukan sedikit wawancara.

Wawancara yang dilakukan peneliti adalah untuk lebih menguatkan

penelitian. Peneliti melakukan sedikit wawancara (probing) pada

beberapa guru reguler, berkaitan dengan kebutuhan informasi mereka

dengan beberapa pertanyaan yang sudah ada dikuesioner dan peneliti

mewawancarai guru inklusi ataupun guru pendamping untuk lebih

mengetahui mengenai siswa ABK.

I.7.4.2  Pengumpulan data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua,

sumber sekunder yang berfungsi untuk mendukung data primer. Data

sekunder dapat diperoleh melalui media lain, yaitu pada buku-buku
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perpustakaan, jurnal, artikel, hasil penelitian dan lainnya yang

berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.

I.7.5 Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka langkah berikutnya adalah mengolah data

yang terkumpul tersebut menjadi data yang siap untuk dianalisis. Pengolahan data

dalam penelitian ini sebagai berikut:

I.7.5.1 Editing

Editing merupakan langkah yang pertama kali dilakukan terhadap data

yang telah disiapkan dan merupakan kegiatan untuk meneliti dan

memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada data yang

telah dikumpulkan. Kekurangan atau kesalahan data dapat dilengkapi

atau diperbaiki melalui proses editing ini. Proses editing dimulai dengan

memberi identitas pada instrumen penelitian yang telah terjawab.

Kemudian memeriksa satu per satu lembaran instrumen pengumpulan

data, dan memeriksa poin-poin serta jawaban yang tersedia. Apabila

terjadi kejanggalan pada instrumen tersebut, memberikan identitas

tertentu pada intrumen yang janggal tersebut (Bungin, 2005). Dalam

penelitian ini editing, dimaksudkan untuk meneliti data yang kurang

lengkap maka perlu memberikan kuesioner susulan kepada responden.

I.7.5.2 Coding

Coding adalah pengklasifikasian jawaban responden dengan beberapa

macamnya. Dari data yang terkumpul berupa jawaban-jawaban
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responden perlu diberi kode untuk memudahkan dalam menganalisis

data. Data yang telah diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan

nilai tertentu dan diberi nilai. Kode ini dapat berupa angka maupun huruf,

pemberian kode pada data dapat dilakukan dengan melihat jawaban dari

jenis pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner.

I.7.5.3 Tabulasi

Tabulasi merupakan modifikasi data sesuai teknik analisis yang

digunakan serta penyusunan data kedalam bentuk tabel, untuk

memudahkan dalam pengamatan dan evaluasi. Hal ini dilakukan supaya

data yang diperoleh mudah dibaca dan dipahami. Proses ini dilakukan

dengan cara memasukkan data-data yang diperoleh ke dalam tabel

frekuensi tunggal dengan bantuan Microsoft Excel 2007. Sebelumnya

jawaban kuesioner telah diberi kode dalam tabel tabulasi jawaban. Hasil

dari tabulasi data ini dapat menjadi gambaran tentang hasil penelitian,

karena data-data yang diperoleh dari lapangan sudah tersusun dan

terangkum dalam tabel-tabel yang mudah dipahami. Kemudian data yang

sudah tersusun dalam bentuk tabel tersebut, diproses pengolahan datanya

dengan menggunakan bantuan program SPSS 14 yang bersifat statistik

analisa deskriptif, yaitu analisa yang menyajikan hasil pengolahan data

dengan output berupa frekuensi. Penyajian data diawali dengan

menggambarkan kondisi lokasi penelitian, dan penarikan kesimpulan

yang diambil berdasarkan analisis data dilapangan melalui konsep teori.
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I.7.6 Teknik Analisa Data

Analisis data, dilakukan dengan cara menyederhanakan data yang

diperoleh sehingga mudah untuk dipahami. Hasil analisis data dari proses

identifikasi adalah berupa tabel frekuensi yang disertai dengan perhitungan

statistik maupun tidak. Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka analisa data juga

akan dilakukan dengan mendeskripsikan dan menjelaskan temuan data yang ada

di lapangan.
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