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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan oleh Dian Nurbaiti Rachma dengan judul peranan
perpustakaan sekolah luar biasa dalam menumbuhkan kemampuan literasi informasi
bagi anak tunanetra di Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra (SLB-A) Panti
Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra (PRPCN) palembang. Literasi informasi di
sebut juga dengan melek informasi. Yakni kesadaran akan kebutuhan informasi
seseorang, mengidentifikasi, pengaksesan secara efektif efisien, mengevaluasi, dan
menggabungkan informasi secara legal ke dalam pengetahuan dan
mengkomunikasikan informasi itu. Dengan kesadaran ini akan mendukung
perkembangan proses pembelajaran sepanjang hayat.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran perpustakaan
Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra (SLB-A) Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat
Netra (PRPCN) Palembang dalam menumbuhkan literasi informasi bagi anak
tunanetra dan kendala apa saja yang dihadapi perpustakaan Sekolah Luar Biasa
Bagian Tunanetra (SLB-A) Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra (PRPCN)
Palembang dalam menumbuhkan literasi informasi
siswa. Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah
10 orang, sedangkan 2 orang yaitu kepala sekolah dan petugas perpustakaan. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara,
dan dokumentasi.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peranan perpustakaan dalam
menumbuhkan literasi informasi harus memiliki ruangan khusus yang bersih dan
nyaman, mengatur seting duduk sebaik mungkin, dilengkapi dengan komputer dan
alat audio, mengadakan program secara berjadwal, bekerja sama dengan guru dalam
menggunakan sumber yang ada di perpustakaan sekolah. Perpustakaan yang ada di
sekolah tersebut sangatlah penting, buku-buku yang ada pada saat ini telah cukup,
dan dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan siswa. Mengenai baik tidaknya
dalam pemanfaatan perpustakaan tersebut, tergantung dengan individu masing –
masing sebagai pengguna. Dan kendala-kendala di hadapi perpustakaan Sekolah Luar
Biasa Bagian Tunanetra (SLB-A) Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra
(PRPCN) Palembang dalam Menumbuhkan Literasi Informasi yaitu kurangnya
motivasi siswa, sumber daya manusia, sarana prasarana.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat sudah mempengaruhi
berbagai bidang kehidupan dan profesi, hal ini menyebabkan perubahan sistem pada
instansi termasuk perpustakaan. Penggunaan teknologi informasi di dunia
perpustakaan harus diterapkan mengingat arus informasi saat ini telah mengalami
perubahan yang sangat cepat.1 Hal ini seiring dengan laju perkembangan teknologi
informasi yang sudah menyentuh semua lapisan masyarakat. Kebutuhan akan
teknologi informasi sangat berhubungan dengan peran perpustakaan sebagai kekuatan
dalam pelestarian dan penyebaran informasi ilmu pengetahuan, tempat rujukan para
pencari ilmu, dan pengembangan karya-karya ilmiah. Dengan adanya penerapan
teknologi informasi di perpustakaan saat ini sudah menjadi ukuran untuk mengetahui
tingkat kemajuan dari perpustakaan tersebut, bukan lagi pada besarnya gedung yang
dipakai, banyaknya rak buku, ataupun berjubelnya buku.
Perpustakaan dapat memberikan semua informasi yang dibutuhkan oleh para
siswa dan perpustakaan juga harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan
1

Wahyu Supriyanto-Ahmad Muhsin, Teknologi: Informasi Perpustakaan ( Yogyakarta:
Kanisius, 2008 ), h.13.
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teknologi informasi saat ini karena perpustakaan merupakan pusat segala jenis
informasi yang berhubungan dengan proses kegiataan belajar mengajar, sebagai pusat
integrasi segala kegiatan pendidikan, dan instansi yang melayani masyarakat, melalui
penyediaan koleksi perpustakaan dalam berbagai media baik tercetak maupun
terekam yang bersifat edukatif.
Selain itu juga, sebagai pusat sumber informasi perpustakaan menyediakan
koleksi bahan pustaka tertulis, tercetak dan terekam yang diatur menurut sistem
aturan dan didayagunakan untuk keperluan pendidikan, penelitian serta rekreasi
intelektual bagi masyarakat. Perpustakaan berperan melakukan layanan informasi
literal kepada masyarakat.2 Dan perpustakaan juga bukan merupakan hal yang baru di
kalangan masyarakat, di mana-mana telah diselenggarakan perpustakaan, seperti di
sekolah-sekolah, baik sekolah umum maupun sekolah kejuruan, baik sekolah dasar
maupun

sekolah

menengah.3

Karena perpustakaan

berupaya

meningkatkan

pengetahuan, keterampilan, serta memperluas wawasan dan informasi keperluan
pendidikan, pekerjaan dan sebagai wahana dalam proses mencerdaskan kehidupan
bangsa.
Berbicara mengenai perpustakaan sekolah yaitu suatu lembaga yang melayani
anak-anak sekolah (SD,SMP, SMA), guru, staf dan semua yang ada di ruang lingkup
sekolah yang dapat berkerja sama dalam memperluas dan mempertinggi mutu
pendidikan baik kelompok maupun individu.

2
3

Perpustakaan sekolah adalah

Wahyu Supriyanto-Ahmad Muhsin, Teknologi Informasi Perpustakaan, h.15.
Ibrahim Bafadal, Pengelolaan Perpustakaan Sekolah (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.1.
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perpustakaan yang tergabung pada sebuah sekolah, dikelola sepenuhnya oleh sekolah
yang bersangkutan, dengan tujuan utama membantu sekolah untuk mencapai tujuan
khusus sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya. Tujuan khusus perpustakaan
sekolah ialah membantu sekolah mencapai tujuannya sesuai dengan kebijakan
sekolah tempat perpustakaan tersebut bernaung.4
Mengenai jenis perpustakaan sekolah yaitu terbagi menjadi dua yaitu
perpustakaan umum dan perpustakaan khusus. Perpustakaan sekolah umum
merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai perpustakaan untuk melayani siswa
yang tidak mempunyai kebutuhan khusus sedangkan perpustakaan sekolah khusus
yaitu lembaga pendidikan yang mempunyai perpustakaan untuk melayani siswa yang
mempunyai kebutuhan. Dalam hal ini adalah anak tunanetra atau siswa yang
mempunyai kelainan atau gangguan pada bagian penglihatan.
Kita ketahui bahwa perpustakaan sekolah tidak hanya melayani bagi siswa
yang awas (normal) saja akan tetapi perpustakaan juga melayani siswa yang
mempunyai kebutuhan khusus (tunanetra) karena mengingat hal ini bahwasannya
keberadaan perpustakaan sekolah sebagai upaya meningkatkan mutu belajar dan
untuk memperluas kesempatan belajar khusus bagi siswa tunanetra agar melek huruf
dan melek informasi. Yang dimaksud dengan melek huruf disini yaitu siswa
mempunyai kemampuan untuk dapat mengenal tulisan dan semua informasi yang
semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Sedangkan yang

4

Sulistyo Basuki, Pengantar Ilmu Perpustakaan (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
1991), h.50.

20

dimaksud dengan melek informasi yaitu siswa mempunyai kemampuan untuk
mengenal dan memahami suatu informasi yang mereka cari.

Mengingat hal ini

perpustakaan harus menyediakan koleksi dan fasilitas yang memadai guna untuk
mempermudah mereka untuk memperoleh dan menggunakan informasi yang
dibutuhkan. Istilah melek informasi saat ini sering juga disebut dengan istilah literasi
informasi.
Literasi informasi adalah suatu proses berpikir yang memungkinkan seseorang
untuk mencari informasi, mengumpulkan, membedakan, menganalisis, mengevaluasi,
dan mengaplikasikan informasi untuk memecahkan masalah. Artinya, dalam
memperoleh informasi di perpustakaan pemustaka harus mempunyai pengetahuan
khusus agar informasi yang di dapat sesuai dengan kebutuhan.5
Kemampuan Literasi sangat dibutuhkan siswa untuk menemukan informasi
yang dibutuhkan dan menyaring informasi yang bermanfaat. Tujuan literasi adalah
untuk memanfaatkan informasi dengan tepat dan bermanfaat, kemampuan ini sangat
penting di tengah terpaan arus informasi yang ada saat ini, dimana banyak sekali
informasi dan seringkali kita kesulitan untuk menemukan informasi yang diinginkan.
Dengan literasi informasi seseorang akan mudah dalam mencari informasi, melalui
media audio visual maupun yang lain.6
Untuk mewujudkan dan menumbuhkan literasi informasi pada siswa,
perpustakaan tidak hanya menyediakan koleksi dan fasilitas yang memadai akan
5

Safrudin Aziz, Perpustakaan Ramah Difabel ( Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014 ), h.126.
Tresno Atine, “Literasi Informasi”, artikel diakses pada tanggal 7 Nopember 2014 dari
Web:http://arrull.wordpress.com/2010/06/12/literasi-informasi/.
6
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tetapi harus mempunyai seorang pustakawan yang ahli dalam bidang ilmu
perpustakaan dan informasi. Pustakawan adalah tenaga profesional yang dalam
kehidupan sehari-hari berkecimpung dengan dunia buku . Karena peran pustakawan
disini sangatlah penting dalam memberikan bantuan bagi para siswa tunanetra untuk
memanfaatkan dan mempergunakan informasi itu dengan baik, benar dan efektif.
Peranan perpustakaan sekolah luar biasa dalam menumbuhkan kemampuan literasi
informasi bagi anak tunanetra di perpustakaan yang paling penting dari perpustakaan
dan pustakawan adalah mendidik para pemakai menggunakan informasi secara
efektif, baik melalui media cetak maupun elektronik.7 Dalam hal ini pustakawan
dituntut untuk mempunyai kompetensi atau kemampuan dalam literasi informasi dan
pustakawan juga sebagai pengelola informasi dituntut untuk dapat mengembangkan
kemampuannya agar dapat menemukan informasi secara cepat, tepat, efisien sesuai
dengan kebutuhan yang diperlukan oleh penggunanya khususnya siswa tunanetra.
Selain itu pustakawan juga menjembatani antara informasi dan pengguna
informasi dalam kehidupan sehari-hari. Baik ilmu perpustakaan maupun ilmu
informasi dianggap sama-sama mempelajari perilaku manusia dalam kegiatan tukarmenukar informasi yang bertujuan menciptakan pengetahuan dan ide, sama-sama
memikirkan masalah dalam merancang dan menjalankan sistem informasi, samasama berorientasi layanan, sama-sama sedang berubah dengan cepat, dan sama-sama
harus mencakup pula rekaman-rekaman pasca dokumentasi yang diproduksi secara

7

h.3.1.

Tri Septiyantono,’ “Literasi Informasi ” (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015),
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elektronik yang membutuhkan kriteria organisasi berbeda dari kriteria organisasi
sebelumnya.
Dalam hal ini siswa akan merasa perlu memiliki kemampuan literasi
informasi

untuk

menggunakan

informasi,

seperti

mengevaluasi,

membaca,

mendengar, memandang, dan meraba dan bila tidak secara langsung berinteraksi
dengan informasi yang berasal dari layar, halaman, atau media lain. Selain itu siswa
harus mampu membaca, mendengar, memandang, menyimak, ataupun menyerap
informasi, memahaminya, menetapkan informasi apa yang akan membantu menjawab
berbagai pertanyaan dengan melakukan wawancara yang efektif, dan menonton
tayangan televisi dan mengenal informasi yang relevan dengan membaca dan
memahami tulisan atau tayangan informasi visual.8 Mengenai proses penelusuran
informasi merupakan bagian dari kemampuan dasar yang diperlukan dalam literasi
informasi untuk memecahkan suatu permasalahan. Besarnya kemungkinan juga untuk
menumbuhkan literasi informasi siswa untuk menemukan informasi yang lebih
banyak melalui internet, membuat pentingnya para siswa diajarkan cara-cara
menelusur informasi di internet agar mereka mampu mengelola dan mengendalikan
konteks, terutama dalam menggunakan panduan web (web navigator) dan
penyambung jaringan (link), mengikuti dan mengekspresikan temuan dalam bentuk
lisan maupun tulisan melalui pemandu dan konsep yang ditelusur, membaca isi situs

8

Chuzaimah Dahlan Diem, Perpustakaan, Kepustakaan, dan Keaksaraan: Model
Pembelajaran EYL ( Palembang: Universitas Sriwijaya, 2011), h.112.
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web dalam rangka mengambil keputusan mengenai telusuran informasi pada situs
web.
Kemampuan Literasi Informasi untuk menemukan informasi, mengolah dan
menyajikan informasi sebenarnya kemampuan umum yang dimiliki oleh setiap orang.
Tetapi tidak semua orang dapat dikatakan mempunyai kemampuan literasi informasi.
Seseorang dikatakan mempunyai keterampilan literasi informasi jika mampu
memahami kebutuhan informasi dan mendapatkan informasi yang tepat dalam
berbagai format lalu mampu menggunakan dan menyajikan informasi tersebut dalam
bentuk yang tepat dan benar. Dengan kemampuan ini seseorang memiliki kerangka
kerja intelektual untuk memahami, mencari, mengevaluasi dan menggunakan
informasi.9 Untuk menyikapinnya ledakan informasi yang saat ini terus berkembang
kita memerlukan sebuah strategi literasi yaitu information literacy skills, yang
dimaknai sebagai kemampuan untuk mengenali adanya kebutuhan informasi dan
kemampuan untuk menempatkan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dengan
efektif.
Mengingat bahwasannya siswa tunanetra atau anak yang kehilangan
penglihatan mempunyai hak yang sama seperti halnya dengan siswa awas (normal)
belajar, bersekolah, dan memanfaatkan semua jenis koleksi dan informasi yang ada di
perpustakaan. Penanganan yang benar bagi pihak sekolah dan pustakawan dalam
memberikan layanan pendidikan dan layanan khusus bagi siswa tunanetra.
9

Hanakristina’s, ” Information Literacy And Information Literacy Skills ”, artikel diakses
pada tanggal 8 Nopember 2014 dari https://hanakristina.wordpress.com/2010/04/09/information literacy-and-information-iiteracy-skills/
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Akan tetapi tidak semua pustakawan di sekolah mempunyai kompetensi atau
kemampuan literasi sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas bahwa peran
pustakawan sangatlah penting dalam memberikan bantuan bagi para siswa tunanetra
untuk memanfaatkan dan mempergunakan informasi itu dengan baik, benar dan
efektif. Dalam hal ini sangat berpengaruh sekali dengan penelusuran informasi siswa
tunanetra dalam memanfaatkan dan mempergunakan informasi yang disediakan di
perpustakaan dan juga dapat berdampak pada pelayanan yang ada di perpustakaan
menjadi kurang maksimal.
Apabila siswa tunanetra tidak dibimbing dan diajarkan oleh guru-guru yang
benar-benar mempunyai latar belakang sarjana luar biasa (PLB) maka siswa tunanetra
tidak dapat memahami informasi yang mereka inginkan. Karena seorang guru yang
mempunyai latar belakang pendidikan luar biasa (PLB) sangat mengetahui
karakteristik siswa tunanetra dan siswa akan mendapatkan hasil belajar yang
maksimal. Jadi sangat jelas peran pustakawan dan pelayanan khusus yang disediakan
perpustakaan sangat berpengaruh untuk menumbuhkan kemampuan literasi informasi
bagi siswa tunanetra.
Berdasarkan observasi awal yang telah penulis lakukan bahwa kemampuan
literasi informasi anak tunanetra mengalami kesulitan yaitu siswa mempunyai
kendala ketika menggunakan suatu informasi yang mereka dapatkan dikarenakan
kurangnya kemampuan literasi siswa,

siswa lebih tertarik mencari informasi

menggunakan handpone untuk mencari tugas dari guru dari pada membaca buku,
dan memanfaatkan perpustakaan. Dan tidak ada pustakawan khusus yang mampu
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menumbuhkan literasi informasi pada siswa, dan kurangnya sarana prasarana yang
mendukung guna untuk menumbuhkan kemampuan literasi informasi pada siswa.
Penulis memilih lokasi Perpustakaan SLB – A PRPCN Palembang dikarenakan
perpustakaan ini berada di tengah-tengah lingkungan penyandang tunanetra seperti,
Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra (SLB-A) Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat
Netra (PRPCN) Palembang, dan organisasi kemasyarakatan tunanetra PERTUNI
(Persatuan Tunanetra Indonesia) yang menjadi pusat kegiatan penyandang tunanetra
di Sumatera Selatan.
Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menjadikannya sebagai topik
penelitian dengan judul “PERANAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH LUAR
BIASA DALAM MENUMBUHKAN KEMAMPUAN LITERASI INFORMASI
BAGI ANAK TUNANETRA DI SEKOLAH LUAR BIASA BAGIAN
TUNANETRA (SLB-A) PANTI REHABILITASI PENYANDANG CACAT
NETRA (PRPCN) PALEMBANG ”.
1.2

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang

yang

telah diuraikan sebelumnya, rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana peran perpustakaan Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra (SLB-A)
Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra

(PRPCN) Palembang dalam

menumbuhkan literasi informasi bagi anak tunanetra?
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2. Kendala apa saja yang dihadapi perpustakaan Sekolah Luar Biasa Bagian
Tunanetra (SLB-A) Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra

(PRPCN)

Palembang dalam menumbuhkan literasi informasi siswa?

1.3

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1

Tujuan Penelitian ini adalah untuk :
a. Mengetahui peran perpustakaan Sekolah Luar Biasa Bagian
Tunanetra (SLB-A) Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra
(PRPCN) Palembang dalam menumbuhkan literasi informasi bagi
anak tunanetra.
b. Mengetahui kendala apa saja yang dihadapi perpusatakaan Sekolah
Luar Biasa Bagian Tunanetra (SLB-A) Panti Rehabilitasi
Penyandang

Cacat

Netra

(PRPCN)

palembang

dalam

menumbuhkan literasi informasi.
1.3.2

Kegunaan Penelitian
a. Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah
wawasan

keilmuan

tentang

peranan

perpustakaan

dalam

menumbuhkan kemampuan literasi informasi di perpustakaan
SLB-A.
b. Praktis
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Dengan adanya penelitian ini dapat di jadikan sebagai masukan
yang berguna bagi pihak sekolah dan pihak perpustakaan sebagai
langkah dasar dalam mengurangi buta huruf pada anak tunanetra.
1.4

Tinjauan Pustaka

Berikut ini penulis akan menerangkan berbagai kajian pustaka
penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini dan berguna untuk
membantu penulis dalam menyusun skripsi ini yaitu antara lain yang di tulis
oleh :
Mega Apriyanti mahasiswi Universitas Indonesia Fakultas Ilmu
Pengetahuan Budaya Program Studi Ilmu Perpustakaan, dalam skripsinya
yang berjudul “Literasi Informasi Pemustaka: Studi Kasus Di Perpustakaan
Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta”.10 Tujuan penelitian ini adalah
mengidentifikasi kemampuan literasi informasi pemustaka yang ada di
Perpumda DKI Jakarta dan mengidentifikasi penerapan literasi informasi
pemustaka dalam menunjang kegiatannya sehari-hari. Penelitian ini adalah
penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa pemustaka tergolong cukup baik dalam melakukan
literasi informasi di Perpumda DKI Jakarta dan mereka melakukan 11
indikator kinerja dari 22 indikator kinerja yang terdapat dalam 5 komponen
10

Mega Apriyanti “Literasi Informasi Pemustaka : Studi Kasus Di Perpustakaan Umum
Daerah Provinsi DKI Jakarta” skripsi diakses pada tanggal 5 Desember 2014 dari http ://digilib
ui.ac.id
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ACRL Information Literacy Competency Standard for Higher Education.
Penelitian ini menyarankan kepada pemustaka untuk mengembangkan dan
meningkatkan kemampuan literasi informasi, dan kepada Perpumda DKI
Jakarta agar mengadakan pelatihan literasi informasi sehingga membantu
pemustaka dalam mengembangkan dirinya.
Lia Handayani mahasiswi Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi,
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara Jurusan Ilmu Perpustakaan
dan Informasi, Fakultas Ilmu Budaya dalam skripsinya yang berjudul
“Literasi Informasi Pengguna Kelompok Mahasiswa pada Perpustakaan
Umum BPAD Sumatera Utara”.11 Penelitian ini dilakukan di Badan
Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (BPAD) Sumatera Utara. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui literasi informasi pengguna kelompok
mahasiswa pada Perpustakaan Umum BPAD Sumatera Utara dengan
menggunakan model literasi informasi Seven Pillars. Jenis penelitian ini
adalah penelitian deskriptif. Populasi penelitian ini adalah pengguna
Perpustakaan Umum BPAD yang berstatus sebagai mahasiswa, berjumlah
158.200 orang. Teknik penentuan sampel menggunakan Rumus Slovin
sehingga diperoleh sampel berjumlah 100 orang, dan teknik pengambilan
sampel adalah purpossive sampling yaitu mengambil sampel yang benar-benar

11

Lia Handayani “ Literasi Informasi Pengguna Kelompok Mahasiswa pada Perpustakaan
Umum BPAD Sumatera Utara ’’ .skripsi diakses pada tanggal
5 Desember dari
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/34563/7/Cover.pdf........print
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pengguna pada Perpustakaan Umum BPAD Sumatera Utara yang berstatus
sebagai mahasiswa. Hasil analisis data menunjukkan literasi informasi
tertinggi yang dimiliki pengguna kelompok mahasiswa pada Perpustakaan
Umum BPAD berada di pilar kedua, yaitu pada kemampuan pengetahuan
terhadap sarana untuk memudahkan pencarian buku di perpustakaan sebesar
89%. Kemudian literasi informasi terendah yang dimiliki pengguna kelompok
mahasiswa pada Perpustakaan Umum BPAD berada di pilar ketujuh, yaitu
pada kemampuan mempublikasikan hasil tulisan sebesar 8%.
Achmad Syukur Albar mahasiswa Jurusan Ilmu Perpustakaan dan
Informasi, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya dalam skripsinya yang
berjudul “Literasi Informasi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter
Spesialis Obstetri Dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah
Mada Yogyakarta Menggunakan Standar The Big 6 Model”.12 Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui literasi informasi mahasiswa Obstetri dan
Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
menggunakan standar The Big 6 Model dalam hal merumuskan masalah,
mencari

sumber

informasi,

menemukan

dan

mengakses

informasi,

memanfaatkan informasi, mensintesis informasi, dan mengevaluasi informasi.

12

Achmad Syukur Albar “Literasi Informasi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter
Spesialis Obstetri Dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Menggunakan Standar The Big 6 Model ” . skripsi diakses pada tanggal 5 Desember 2014 dari
http://digilib.uinsuka.ac.id/6774/1/BAB%201,%20BAB%20 V,%20DAFTAR%20PUSTAKA..pdf
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Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Populasi
penelitian ini adalah semua mahasiswa program studi Obstetri dan Ginekologi
yang berjumlah 92 orang. Teknik analisis data adalah analisis deskriptif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan literasi informasi
mahasiswa adalah berkategori baik dengan Grand Mean 4,05. Literasi
informasi mahasiswa dalam hal merumuskan masalah adalah berkategori baik
dengan Grand Mean 3,76, mencari sumber informasi adalah berkategori baik
dengan Grand Mean 4,07. Menemukan dan mengakses informasi adalah
berkategori baik dengan Grand Mean 4,02. Memanfaatkan informasi
berkategori baik dengan Grand Mean 4,14. Mensintesis informasi berkategori
sangat baik dengan Grand Mean 4,22. Dalam hal mengevaluasi informasi
berkategori baik dengan Grand Mean 4,06. Dalam hal merumuskan masalah,
mahasiswa PPDS Obsgin FK UGM Yogyakarta perlu meningkatkan aktivitasaktivitas yang tercakup dalam aktivitas perumusan masalah. Sedangkan dalam
hal mencari sumber informasi, menemukan dan mengakses informasi,
memanfaatkan informasi, mensintesis informasi, dan mengevaluasi informasi
sebaiknya lebih ditingkatkan lagi kemampuan dalam hal-hal tersebut sehingga
akan semakin lebih baik dan lebih terampil.
Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan diatas,

yang

membedakan dengan penelitian ini adalah tempat, peran perpustakaan
Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra (SLB-A) Panti Rehabilitasi Penyandang
Cacat Netra (PRPCN) Palembang dalam menumbuhkan literasi informasi
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bagi anak tunanetra, layanan yang disediakan Perpustakaan Sekolah Luar
Biasa Bagian Tunanetra (SLB-A) Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra
(PRPCN) Palembang untuk meningkatkan kemampuan anak tunanetra dalam
literasi informasi, usaha anak tunanetra dalam menumbuhkan literasi
informasi Perpusatakaan Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra (SLB-A) Panti
Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra (PRPCN) Palembang, kendala apa saja
yang dihadapi perpusatakaan Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra (SLB-A)
Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra (PRPCN) Palembang dalam
menumbuhkan literasi informasi, dan waktu penelitian.
1.5

Kerangka Teori

Salah satu hal yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sebuah
perpustakaan adalah adanya kemelekan huruf atau kemampuan membaca.
Menurut pendapat Levinson mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara
lain:
1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau
tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan
rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam
kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh
individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
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3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi
struktur sosial masyarakat.13
Menurut pendapat Merton mengatakan bahwa peranan didefinisikan
sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang
menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran
(role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari
hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena
menduduki status-status social khusus.14
Menurut Wirutomo mengemukakan pendapat David Berry bahwa
dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan
menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan
yang dipegangnya. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapanharapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan social
tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya
kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di
dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang
lain.15
Menurut Shapiro dan Hughes literasi informasi merupakan konsep
yang sering digunakan namun memiliki sifat ketaksaan (ambiguitas) yang
13

Max Sudirno Kaghoo, “ Teori Peranan ”, artikel diakses pada tanggal 5 Desember 2014
dari http://kaghoo.blogspot.com/2010/11/pengertian-peranan.html
14
Kaghoo,” Teori Peranan ”, artikel diakses pada tanggal 5 Desember 2014 dari
http://Kaghoo.blogspot.com/2010/11/pengertian-peranan.html
15
Kaghoo,” Teori Peranan ”, artikel diakses pada tanggal 5 Desember 2014 dari
http://Kaghoo.blogspot.com/2010/11/pengertian-peranan.html
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berbahaya. Hal tersebut juga dinyatakan oleh Snavely dan Cooper yang
mengatakan untuk dapat diterima oleh pemakai non pustakaswan dan
akademisi, pustakawan perlu menjelaskan definisi literasi informasi (LI) serta
membedakannya

dari

instruksi

bibliografis

serta

perbedaannya

dari

pendidikan dan pembelajaran pada umumnya.16 Istilah “information literacy”
pertama kali dikemukakan oleh Paul Zurkowski yang mengatakan orang yang
literat informasi adalah orang-orang yang terlatih dalam aplikasi sumber daya
dalam pekerjaanna.17
1.6

Metode Penelitian
1.6.1

Jenis dan Sumber Data
a. Jenis Data
Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah
data kualitatif, dengan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu peneliti
untuk mendeskripsikan atau menggambarkan tentang objek yang
diteliti dan fakta yang ada dalam kehidupan sosial secara mendalam.
Reduksi data merupakan proses seleksi, pemokusan data abstraksi
data. Pelaksanaan data ini berupa pembuatan singkatan, penghadap,
pemusatan tema, pembangunan masalah selama pengumpulan data

16

Sulistyo-Basuki’s, “ Literasi informasi dan literasi digital ”, artikel diakses pada tanggal 5
Desember 2014 dari http://Kaghoo.blogspot.com/2010/11/pengertian-peranan.html
17
Basuki’s, “Literasi informasi dan literasi digital ”, artikel diakses pada tanggal 5 Desember
2014 dari http://Kaghoo.blogspot.com/2010/11/pengertian-peranan.html

34

berlangsung.18 Mereduksi data dalam konteks penelitian yang
dimaksud

adalah

merangkum,

memilih

hal-hal

yang

pokok,

memokuskan pada hal-hal yang penting memuat kategori. Dengan
demikian data yang telah direduksikan memberikan gambaran yang
lebih jelas dan mempemudah penulis gambarkan yang lebih jelas dan
mempermudah

penulis

untuk

yang

seksama

melakukan

pengumpulan

data

selanjutnya.
Perhatian

dan

terinci

terhadap

situasi,

lingkungan, dan semua hal yang berhubungan dengan fenomena juga
dikaitkan dengan keinginan untuk memberlakukan fenomena secara
alamiah (naturalistic). Dalam hal inilah, seringkali penelitian kualitatif
dikatakan juga sebagai penelitian naturalistik (naturalisticinquiry).19
Data kualitatif adalah yang berupa kalimat, seperti baik, kurang baik
dan buruk yang meliputi kemampuan literasi informasi kepada siswasiswi.
b. Sumber Data
Sumber data yang diperlukan di sini ada dua sumber, yaitu data
primer dan data sekunder. Sumber primer

adalah data-data yang

diperoleh penulis dari hasil wawancara dan kepala sekolah. Sedangkan

18

Miles, Matthew & Hubberman, A Michael, Analisis data kualitatif ( Jakarta : UI Press,
1992 ), h.20.
19
Putu Laxman Pendit, Penelitian Ilmu Perpustakaan dan Informasi: Suatu Pengantar
Diskusi Epistemologi dan Metodologi (Jakarta : Kumandang, 2003), h. 264.
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sumber sekunder adalah semua bahan tertulis yang terkait dengan
pembahasan.

1.6.2

Informan Penelitian
Informan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah
orang yang memberi infomasi atau orang yang menjadi sumber data
dalam penelitian (narasumber).20 Informan penelitian ini adalah
beberapa siswa dan pustakawan sekolah, untuk lebih validnya
informan ini akan penulis kategorikan ke dalam informan sebagai
berikut :
a. Beberapa siswa SMALB-A PRPCN Palembang berjumlah 10
orang berdasarkan rasa ingin tahu tentang literasi informasi.
b. Kepala sekolah di SLB-A PRPCN Palembang.
c. Pengelola perpustakaan sekolah.

1.6.3

Metode Pengumpulan Data
Data yang diperlukan penulis sebagaimana tersebut di atas
dapat diperoleh dengan beberapa metode, yaitu :
a. Metode observasi

20

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Ed. Ketiga.
(Jakarta: Balai Pustaka,1998 ). h. 378
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Observasi adalah peninjauan atau pengamatan secara
cermat. Metode ini di gunakan untuk mengadakan pengamatan
langsung ke lokasi penelitian, seperti melihat langsung apa yang
ada di dalam perpustakaan.21

b. Wawancara
Wawancara secara umum adalah proses dalam memperoleh
keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil
bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang
yang diwawancarai dengan tanpa menggunakan pedoman (guide)
wawancara, dimana pewancara dan informan terlibat dalam
kehidupan sosial yang relatif lama.22 Dalam wawancara ini peneliti
mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada satu orang atau lebih
dari dua orang informan. Wawancara ini ditunjukkan kepada
informan (siswa dan pustakawan sekolah), ini untuk mendapatkan
data tentang minat baca dikalangan sekolah, metode ini dipakai
untuk mendapatkan data primer.
c.

21

Dokumentasi

Cholid Narboko, Metodelogi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.14
Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D,
(Bandung: Alfabeta, 2006), h.30
22
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Dokumentasi asal dari katanya dokumen, yang artinya
barang-barang tertulis.23 Tidak kalah penting dari metode-metode
lain bahwa metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai halhal tertentu yang akan dikaitkan dengan penelitian. Dokumentasi ini
merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun
dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis,
gambar maupun elektronik.24 Dokumen merupakan sumber data
yang dapat menunjang dalam suatu penelitian. Kajian dokumen
dilakukan untuk mencari sumber-sumber tertulis yang dapat
dijadikan landasan teori guna memperkuat analisis data dalam
penelitian ini. Literatur yang dicari dalam penelitian ini adalah
dokumen-dokumen yang membahas mengenai sejarah Perpustakaan
SLB – A PRPCN Palembang, keadaan petugas perpustakaan, serta
sarana dan prasana perpustakaan didalam memenuhi akses
informasi bagi siswa SLB – A PRPCN.
1.6.4

Teknik Analisis Deskriptif Kualitatif
Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang paling
dasar. Ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan
fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah
ataupun rekayasa manusia. Penelitian ini mengkaji bentuk,

23
24

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, h.201
Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, h. 221.
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aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan
perbedaannya dengan fenomena lain.25 Adapun beberapa kegiatan
analilsis deskriptif kualitatif yaitu :

a. Reduksi Data ( Data reduction )
Data yaitu data yang diperoleh dari lapangan jumlah cukup
banyak, dan perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data.
Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data
yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas
dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data dan
selanjutnya.
b. Penyajian Data ( Data Display )
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah
mendisplay data, sehingga data terorganisasikan, tersusun dari pola
hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Penyajian data
bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar
kategori, flowchart dan sejenisnya.

25

Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan. ( Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2013), h.72.
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c. Verifikasi ( Conclusion Drawing )
Verifikasi atau penarikan kesimpulan, dengan adanya
penarikan kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah yang
dirumuskan sejak awal, yang diharapkan dapat menemukan temuan
baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuannya dapat berupa
deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih
remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti jelas.

1.7

Sistematika Penulisan
Untuk mengetahui secara keseluruhan isi dari skripsi ini, maka peneliti

menyusun sistematika penulisannya sebagai berikut:
BAB I: Pendahuluan Bab ini berisikan mengenai pendahuluan yang
menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika
penulisan.
Bab II: Landasan Teori Bab ini berisikan landasan teori mengenai
Perpustakaan sekolah, Perpustakaan untuk anak berkebutuhan khusus, Literasi
informasi, Peranan perpustakaan dalam menumbuhkan kemampuan literasi informasi.
Bab III: Deskripsi Wilayah Penelitian Bab ini berisi tentang profil
perpustakaan yakni gambaran umum perpustakaan Sekolah Luar Biasa Bagian
Tunanetra (SLB-A) Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra (PRPCN) Palembang
mulai dari sejarah perpustakaan, visi dan misi , tugas dan fungsi, keadaan guru dan
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tenaga petugas perpustakaan, koleksi bahan pustaka, sarana dan prasarana, dan data
siswa SLB A PRPCN Palembang.
Bab IV: Hasil dan Pembahasan Bab ini merupakan berikan tentang peranan
perpustakaan sekolah luar biasa dalam menumbuhkan kemampuan literasi informasi
bagi anak tunanetra di Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra (SLB-A) Panti
Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra (PRPCN) Palembang, layanan yang disediakan
perpustakaan Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra (SLB-A) Panti Rehabilitasi
Penyandang Cacat Netra (PRPCN) Palembang untuk meningkatkan kemampuan
anak tunanetra dalam literasi informasi, kendala yang dihadapi perpustakaan dalam
menumbuhkan literasi informasi Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra (SLB-A)
Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra (PRPCN) Palembang.
Bab V: Kesimpulan dan Saran Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan
saran yang merupakan jawaban atas permasalahan untuk direkomendasikan kepada
pihak-pihak yang terkait.
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BAB II
LANDASAN TEORI
2.1

Perpustakaan Sekolah
2.1.1 Pengertian Perpustakaan Sekolah
Perpustakaan pun berkembang dari waktu ke waktu. Pada abad ke-19
perpustakaan di definisikan sebagai suatu gedung, ruangan atau sejumlah
ruangan yang berisi koleksi buku yang di pelihara dengan baik, dapat di
gunakan oleh masyarakat atau golongan masyarakat tertentu. Kemudian ALA
(The American Library Association) menggunakan istilah perpustakaan untuk
suatu pengertian yang luas yaitu perpustakaan sebagai pusat media, pusat
belajar, pusat sumber pendidikan, pusat informasi, pusat dokumentasi dan
pusat rujukan.
Menurut undang-undang nomor 43 tahun 2007, perpustakaan adalah
institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, atau karya rekam secara
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profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan,
penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.26
Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang berada pada satuan
pendidikan formal di lingkungan pendidikan dasar dan menengah yang
merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan dan
merupakan pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan
pendidikan di sekolah yang bersangkutan.27
Perpustakaan sekolah ialah perpustakaan yang ada dalam lingkungan
sekolah, baik sekolah dasar maupun sekolah lanjutan, baik sekolah umum
maupun sekolah kejuruan. Oleh guru telah ditanamkan dasar kepandaian
membaca kepada para siswa. Semenjak dari sekolah dasar kepandaian yang
diperoleh siswa ini akan didorong, bila diperkenalkan buku-buku yang baik
sesuai dengan umur, kecerdasan dan perhatiannya. Melalui perpustakaan
sekolah, kepandaian membaca ini dimanfaatkan dan dikembangkan.
Perpustakaan

sekolah

dapat

memperkaya

pengetahuan

siswanya,

menyuburkan daya kritik dan membantu mengembangkan bakat serta
kegemaran si anak.28
Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat diartikan bahwa
perpustakaan sekolah merupakan perpustakaan yang ada dalam lingkungan
26

Undang-Undang Perpustakaan No.43 Tahun 2007 (Perpustakaan Nasional RI Tahun

2010), h.1.
27

Lasa Hs, Manajemen Perpustakaan ( Yogyakarta: Ombak, 2013), h.20.
Rusina Sjahrial-Pamuntjak, Pedoman Penyelenggaran Perpustakaan
Djambatan,2000), h.4.
28

(Jakarta:
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sekolah, baik sekolah dasar maupun sekolah lanjutan, baik sekolah umum
maupun sekolah kejuruan. Salah satu sarana dan fasilitas menunjang, terutama
bagi anak sekolah, sehingga setiap sekolah memiliki perpustakaan yang
memadai untuk anak-anak sekolahan yang gemar membaca, rasa ingin tahu,
dan mengindentifikasi masalah yang ia pelajari di sekolah, dan tanggung
jawabnya kepada kepala sekolah.
2.1.2

Fungsi Perpustakaan Sekolah
Perpustakaan sekolah di dunia pendidikan mempunyai fungsi
sebagai :
a. Pusat

kegiatan

belajar-mengajar

untuk

pendidikan

seperti

tercantum dalam kurikulum sekolah.
b. Pusat penelitian sederhana yang memungkinkan para siswa
mengembangkan kreativitas dan imajinasinya.
c. Pusat membaca buku- buku yang bersifat rekreatif dan mengisi
waktu luang ( buku-buku hiburan ).
d. Pusat belajar mandiri bagi siswa.29
Perpustakaan sekolah mempunyai empat fungsi umum, yaitu :
a. Fungsi edukatif, maksudnya secara keseluruhan segala fasilitas dan
sarana yang ada pada perpustakaan sekolah, terutama koleksi yang
dikelolanya banyak membantu para siswa sekolah untuk belajar.

29

Riyanto, Manajemen Perpustakaan Sekolah Berbasis Komputer, h.2.
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b. Fungsi edukatif dari perpustakaan sekolah ini sesungguhnya sangat
mulia dilihat dari segi pelaksanaannya.
c. Fungsi informatif, ini berkaitan dengan mengupayakan penyediaan
koleksi perpustakaan yang bersifat “memberi tahu” akan hal-hal
yang berhubungan dengan kepentingan para siswa dan guru.
d. Fungsi rekreasi ini memang bukan yang utama dari dibangunnya
perpustakaan sekolah, namun hanya sebagai pelengkap saja guna
memenuhi kebutuhan sebagai anggota masyarakat sekolah akan
hiburan intelektual.30
Jadi perpustakaan sekolah memiliki fungsi yang sangat
penting, yaitu fungsi edukatif, fungsi informatif, dan fungsi
rekreasi. Fungsi perpustakaan sekolah adalah pusat penelitian
sederhana yang memungkinkan para siswa mengembangkan
kreativitas dan imajinasinya, membaca buku- buku yang bersifat
rekreatif dan mengisi waktu luang (buku-buku hiburan), dan
belajar mandiri bagi siswa, koleksi perpustakaan yang bersifat
“memberi

tahu”

akan

hal-hal

yang

berhubungan

kepentingan para siswa dan guru.
2.1.3 Manfaat dan Tujuan Perpustakaan Sekolah

30

Pawit M.Yusuf, Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah, h.4.

dengan
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Beberapa manfaat perpustakaan sekolah bagi semua jenjang
pendidikan, dari sekolah dasar hingga sekolah menengah adalah
sebagai berikut :
a. Menimbulkan kecintaan peserta didik terhadap membaca.
b. Memperkaya pengalaman belajar peserta didik.
c. Menanamkan kebiasaan belajar mandiri yang akhirnya peserta
didik mampu belajar mandiri.
d. Mempercepat proses penguasaan teknik membaca.
e. Membantu perkembangan kecakapan bahasa.
f. Melatih peserta didik ke arah tanggung jawab.
g. Memperlancar peserta didik dalam menyelesaikan tugas-tugas
sekolah.
h. Membantu guru-guru menemukan sumber-sumber pengajaran.
i. Membantu peserta didik, para guru, serta anggota staf sekolah
dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.31
Secara umum hubungan sekolah dan masyarakat memiliki
tujuan yang hendak dicapai yakni berupa peningkatan mutu
pendidikan, sehingga pada gilirannya masyarakat akan merasakan
dampak langsung dari kemajuan tersebut. Adapun tujuan yang lebih
kongkrit hubungan antara sekolah dan masyarakat antara lain :

31

Andi Prastowo, Manajemen Perpustakaan Sekolah Profesional, h.51.
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a. Guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan
peserta didik.
b. Berperan dalam memahami kebutuhan-kebutuhan masyarakat
yang sekaligus menjadi desakan yang dirasakan saat ini.
c. Berguna dalam mengembangkan program-program sekolah kearah
yang lebih maju dan lebih membumi agar dapat dirasakan
langsung oleh masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan.32

Perlu juga dipahami bahwa perpustakaan sekolah sebagai
bagian integral dari sekolah, komponen utama pendidikan di sekolah,
diharapkan mampu menunjang terhadap pencapaian tujuan di sekolah.
Selaras dengan hal tersebut, maka tujuan perpustakaan sekolah adalah
sebagai berikut :
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

kepentingan pelaksanaan kurikulum.

32

Dadang Suhardan, Manajemen Pendidikan ( Bandung: Alfabeta, 2012), h.280.
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e. Mendorong, menggairahkan, memelihara, dan memberi semangat
membaca dan belajar kepada 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 membaca, khususnya buku-buku dan sumber bacaan lain
yang bersifat kreatif dan ringan, misalnya fiksi, cerpen, dan lain
sebagainya.33
Adapun manfaat dan tujuan perpustakaan sekolah adalah
manfaat perpustakaan sekolah menimbulkan kecintaan peserta didik
terhadap membaca, memperkaya pengalaman belajar peserta didik,
menanamkan kebiasaan belajar mandiri yang akhirnya peserta didik
mampu belajar mandiri dan memperlancar peserta didik dalam
menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Sedangkan tujuan sekolah
menumbuhkembangkan minat dan kebiasaan membaca para siswa,
menyediakan berbagai macam sumber informasi untuk kepentingan
33

Andi Prastowo, Manajemen Perpustakaan Sekolah Profesional, h.50.
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pelaksanaan kurikulum, dan memberikan hiburan sehat untuk mengisi
waktu senggang melalui kegiatan membaca, khususnya buku-buku
dan sumber bacaan lain yang bersifat kreatif dan ringan, misalnya
fiksi, cerpen, dan lain sebagiannya.
2.2.

Perpustakaan Anak Berkebutuhan Khusus
Perpustakaan sekolah biasa ataupun pada sekolah luar biasa (SLB)
pada hakikatnya memiliki definisi yang sama, yaitu perpustakaan yang
tergabung dalam sebuah sekolah dan dikelola sebelumnya oleh sekolah yang
bersangkutan.
Kedua perpustakaan sekolah biasa dan sekolah luar biasa (SLB) secara
umum mempunyai tujuan untuk membuat penggunanya menjadi manusia
yang berkualitas, menjadi anak-anak yang kritis, dan mempunyai kemampuan
untuk literasi informasi dengan baik. Pada perpustakaan Sekolah Luar Biasa
(SLB), pemustaka, jenis koleksi, dan fasilitas serta model layanan informasi
tentunya berbeda dengan pemustaka biasa. Misalnya, koleksi pada
perpustakaan SLB A untuk anak tunanetra sebagaian besar berhuruf braile.
Sementara buku yang berhuruf biasa relatif sedikit jumlahnya.34
Umumnya, Sekolah Luar Biasa tidak memiliki ruang perpustakaan
secara khusus, apalagi sistem layanan yang khusus juga belum tampak.
Namun, keberadaan perpustakaan lebih diprioritaskan manakala sekolah
sudah atau akan melakukan akreditasi lembaga. Beberapa Sekolah Luar Biasa
34

Safrudin Aziz,Perpustakaan Ramah Difabel, h.25.
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yang memiliki area yang luas serta pendanaan yang cukup, biasanya memiliki
perpustakaan yang memadai dan terkelola dengan baik sehingga perpustakaan
memiliki kegiatan menyebarkan informasi dan sirkulasi yang teratur. Bagi
sekolah yang memiliki keterbatasan area dan ruangan, bukan berarti
mewujudkan perpustakaan sekolah menjadi hal yang mustahil. Hal tersebut
masih memungkinkan. Akan tetapi, idealnya pada sekolah umum atau khusus
idealnya perpustakaan berada dalam ruangan khusus.

Perpustakaan Sekolah Luar Biasa sebagai tempat menyimpan dan
melayankan koleksi yang dikelola menurut sistem tertentu untuk digunakan
dalam menunjang kegiatan belajar dan mengajar di sekolah. Keberadaan
perpustakaan di sekolah tentunya bertujuan untuk meningkatkan kualitas
manusia Indonesia yang memiliki rasa percaya diri, bersikap dan berperilaku
inovatif dan kreatif sehingga mampu mewujudkan manusia yang mampu
membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas
pembangunan bangsa. Artinya, perpustakaan sekolah selain berfungsi edukatif
juga berfungsi sebagai pusat informasi, penelitian, dan rekreasi.
2.2.1 Perpustakaan Bagi Anak Tunanetra
Organ mata dalam sistem pancaindra manusia merupakan salah satu
dari indra yang sangat penting, sebab di samping menjalankan fungsi
fisiologis dalam kehidupan manusia, mata dapat juga memberikan keindahan
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muka yang sangat mengagumkan. Atas dasar itulah dalam banyak puisi mata
sering diibaratkan sebagai “cermin dari jiwa”.35
Pengertian tunanetra menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah
tidak dapat melihat dan menurut literatur berbahasa Inggris visually
handicapped atau visual impaired. Pada umumnya, orang mengira bahwa
tunanetra identik dengan buta, padahal tidaklah demikian karena tunanetra
dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Seseorang yang
mengalami gangguan penglihatan adalah mereka yang rusak penglihatannya
walaupun dibantu dengan perbaikan, masih mempunyai pengaruh yang
merugikan bagi diri mereka sendiri. Pengertian ini mencakup seseorang yang
masih memiliki sisa penglihatan dan yang buta. Dengan demikian, pengertian
penyandang cacat netra adalah individu yang indra penglihatannya (keduaduanya) tidak berfungsi sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan
sehari-hari seperti orang awas. Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI)
mendefinisikan ketunanetraan adalah mereka

yang tidak memiliki

penglihatan sama sekali (buta total) hingga mereka yang masih memiliki sisa
penglihatan, tetapi tidak mampu menggunakan penglihatannya untuk
membaca tulisan biasa berukuran 12 point dalam keadaan cahaya normal
meskipun dibantu dengan kaca mata ( kurang awas )36.

35

Mohammad Efendi, Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan (Jakarta: Bumi Aksara,
2008), h.30
36
Safrudin Aziz, Perpustakaan Ramah Difabel, h. 41.
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Perpustakaan tunanetra termasuk ke dalam jenis perpustakaan khusus
yang diperuntukkan untuk melayani kebutuhan informasi para pemustaka
tunanetra, Adapun pengertian dari perpustakaan tunanetra:
Menurut Livina Rahmayanti bahwa perpustakaan tunanetra merupakan
tempat yang ditujukan bagi tunanetra untuk memperoleh informasi dalam
berbagai format yang dapat diakses meskipun dalam keterbatasan visual
sehingga tidak kalah dengan mereka yang normal.37
Sedangkan menurut Turis Purno Saputro bahwa perpustakaan
tunanetra adalah suatu wadah atau tempat mengumpulkan dan menyimpan
buku-buku dan bahan pustaka lainnya, yang menggunakan sistem dan tulisan
huruf braile dengan jangkauan layanan khusus untuk Penderita Cacat Netra (
PCN ).38
Perpustakaan sekolah ada dua macam, yang pertama perpustakaan
sekolah untuk anak normal, dan yang kedua perpustakaan sekolah untuk anak
luar biasa. Sedangkan dari definisi, keduanya memiliki definisi yang sama
yaitu perpustakaan yang tergabung dalam sebuah sekolah dan dikelola
sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan.39

37

Livina Rahmayanti, Libraries and the blind, diakses dari http://dewey.petra.ac.id/jiunkpe_
http://dewey.petra.ac.id/jiunkpe_dg_4988.html pada16 Agustus 2015.
38
Turis Purno Saputro, Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (PPA) Perpustakaan
Tunanetra Surakarta, di akses pada tanggal 11 Agustus 2015 dari http://id.pdfsb.com/readonline/
5a31644365776c3757334a2f446e746d56413d3d
39
Imas Fatonah, Peran
Perpustakaan Sekolah Luar Biasa Dalam Menumbuhkan
Kemampuan Literasi Informasi Bagi Anak Tunanetra: Studi Kasus Perpustakaan Sekolah Luar BiasaA Pembina Tingkat Nasional Jakarta, diakses pada tanggal 5 Juli 2015 dari
http://tulis.uinjkt.ac.id/opac/themes katalog/detail..jsp?id=91766&lokasi=lokal
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Kedua perpustakaan tersebut pada umumnya mempunyai tujuan untuk
membuat penggunanya menjadi manusia yang berkualitas, menjadi pemikir
yang kritis dan mempunyai kemampuan literasi informasi. Pengguna yang
menjadi perbedaannya, koleksi dan fasilitas yang tersedia. Hampir semua
koleksi yang ada di perpustakaan sekolah luar biasa adalah berbentuk braille.
Adapun yang buku awas jumlahnya masih lebih sedikit dibanding buku
braille.
Meskipun peraturan-peraturan standar tentang kesamaan kesempatan
bagi penyandang cacat apapun termasuk tunanetra seperti tertuang dalam
undang-undang no. 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat bahwa setiap
penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama atas
pendidikan, pekerjaan, perlakuan yang sama untuk berperan dalam
pembangunan,

aksesibilitas

informasi,

termasuk

layanan

kesehatan.

Tampaknya, pemerintah belum memberikan layanan dan pengayoman secara
maksimal terhadap warga difabel termasuk pengadaan fasilitas dan
aksesibilitas di tempat umum bagi warga tunanetra.40
Dari

beberapa

denifisi

yang

ada

dapat

disimpulkan

bahwa

perpustakaan tunanetra termasuk dalam jenis perpustakaan khusus yang
berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, menyajikan, yang

40

Safrudin Aziz, Perpustakaan Ramah Difabel, h. 47.
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ditujukan kepada pemustaka khusus tunanetra untuk memperoleh informasi
secara mudah dan mandiri serta tidak bisa melihat.
2.2.2

Kebutuhan Informasi Bagi Anak Tunanetra
Di era globalisasi informasi telah menjadi kebutuhan utama dalam

kehidupan manusia. Pemanfaatannya telah merambah ke seluruh aspek
kehidupan tidak terkecuali di bidang perpustakaan. Istilah kebutuhan
informasi dapat didenifisikan melalui asosiasi denifisi dari dua kata yaitu
kebutuhan dan informasi. “Kebutuhan” merupakan masalah signifikan dalam
sistem manusia. Kebutuhan merupakan kakas (forces) dinamis yang
menciptakan ketidakstabilan pada manusia sistem dan yang menuju ke siklus
perilaku yang akhirnya akan mengoreksi ketidakstabilan ini.
Hal ini terjadi karena kebutuhan merupakan pernyataan fisiologis yang
dapat dipenuhi dalam bentuk komoditi berupa objek atau makhluk. Sedangkan
informasi berada antara data dan pengetahuan yang dikomunikasikan atau
diterima menyangkut fakta tertentu atau keadaan tertentu untuk mengurangi
ketidakpastian pemakai.41 Maka kebutuhan informasi adalah informasi yang
diinginkan seseorang untuk pekerjaan, penelitian, kepuasaan rohaniah,
pendidikan, dan lain-lain. Kebutuhan informasi sulit diberi definisi karena
mencakup proses kognitif yang bergerak pada tingkat kesadaran yang
berbeda-beda dan karenanya mungkin tidak jelas bagi yang bertanya itu
sendiri. Kesulitan definisi demikian kurang ditemukan bila pembaca mencoba
41

Sulistyo-Basuki, Pengantar Dokumentasi (Bandung: Rekayasa Sains, 2004), h. 393
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memberikan batasan permintaan dan penggunaan informasi. Penggunaan
informasi merupakan perilaku dan data dikumpulkan meyangkut setiap
perilaku dengan cara pemakai menanyakan, mengamati perilaku atau dengan
memeriksa artifak yang diminta adalah dokumen.42
Berdasarkan kebutuhan akan pendidikan, salah satu hal yang paling
penting dalam pendidikan adalah membaca karena dengan membaca semua
informasi yang tertuang dalam bentuk tulisan bisa diketahu. Penyandang cacat
tunanetra tentu saja mempunyai kesulitan dalam hal membaca karena
mengalami gangguan indera penglihatan. Informasi yang diperoleh pun
tentunya sangat terbatas dibanding orang awas. Berbicara tentang kebutuhan
informasi

tunanetra

tentunya

memiliki

cakupan

yang

cukup

luas.

Sebagaimana diketahui informasi sangatlah penting bagi masyarakat pada era
teknologi seperti sekarang ini, termasuk kelompok masyarakat tunanetra.
Kebutuhan informasi ini bahkan sangat beragam jenis, tingkatan maupun
bentuknya. Masa kejayaan teknologi seperti saat ini menjadikan informasi
semakin hari semakin cepat berkembang dan silih berganti sehingga
masyarakat bisa ketinggalan informasi dalam hitungan menit atau bahkan
detik. Penyandang cacat tunanetra pastinya mengalami beberapa keterbatasan
dalam mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhannya.
2.2.3 Fasilitas dan Layanan Bagi Anak Tunanetra

42

Sulistyo-Basuki, Pengantar Dokumentasi, h. 393-394.
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Fasilitas penunjang pendidikan untuk anak tunanetra secara umum
sama dengan anak normal, hanya memerlukan penyesuaian untuk informasi
yang memungkinkan tidak dapat dilihat, harus disampaikan dengan media
perabaan atau pendengaran. Fasilitas fisik yang berkaitan dengan gedung.
Setidaknya sedikit mungkin variasi tinggi rendah lantainya, dinding dihindari
yang mempunyai sudut lancip dan keras. Fasilitas penunjang pendidikan yang
di perlukan anak tunanetra adalah braille dan peralatan orientasi dan
mobilitas,

serta

media

pelajaran

yang

memungkinkan

anak

untuk

memanfaatkan fungsi peraba dengan optimal.43
Fasilitas pendidikan bagi anak tunanetra antara lain adalah :
a. Huruf braille
Huruf braille merupakan fasilitas utama penyelenggaraan pendidikan
bagi anak tunanetra. Huruf braille ditemukan pertama kali oleh Louis Braille.
Cara membaca huruf braille sama seperti pada umumnya yaitu dari kiri ke
kanan. Sedangkan untuk menulis, prinsip kerjanya berbeda dengan membaca.
Ada tiga cara untuk menulis braille, yaitu dengan cara reglet dan pen atau
stilus, mesin tik braille, dan computer yang dilengkapi dengan printer braille.
Media yang digunakan berupa kertas tebal yang tahan lama. Kertas standar
untuk braille adalah kertas braillon.

43

Putri Mayana Ajeng Astutik, “ Fasilitas dan Alat-Alat Belajar Anak Tunanetra dan
Fasilitas atau Alat-Alat Orientasi dan Mobilitas ” , artikel diakses pada tanggal 26 Agustus 2015 dari
www.slideshare.net/putrimayana/putri-mayana-ajeng-astutik
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b. Tongkat putih
Tongkat putih merupakan fasilitas mendukung anak tunanetra untuk
orientasi dan mobilitas. Dengan tongkat putih anak tunanetra berjalan untuk
mengenali lingkungannya. Berbagai media alat bantu mobilitas dapat berupa
tongkat putih, anjing penuntun, kacamata elektronik, tongkat elektronik.

c.

Laser cane (tongkat laser)
Tongkat Laser adalah tongkat penuntun berjalan yang menggunakan

sinar inframerah untuk mendektesi rintangan yang ada pada jalan yang akan
dilalui dengan member tanda lisan ( suara ).44
Layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus akan berjalan
lancar manakala didukung oleh ketersediaan fasilitas yang memadai. Fasilitas
tersebut

berkaitan

dengan

karakteristik

masing-masing

jenis

anak

berkebutuhan berkebutuhan khusus. Kesesuaian fasilitas dengan karakteristik
anak berkebutuhan khusus akan mendorong iklim belajar yang kondusif,
sehingga anak akan belajar secara maksimal.
2.3

Peranan Perpustakaan

44

Astutik, “Fasilitas dan Alat-Alat Belajar Anak Tunanetra dan Fasilitas atau Alat-Alat
Orientasi dan Mobilitas”, artikel diakses pada tanggal 26 Agustus 2015 dari
www.slideshare.net/putrimayana/putri-mayana-ajeng-astutik
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Peranan sebuah perpustakaan adalah bagian dari tugas pokok yang
harus dijalankan di dalam perpustakaan. Oleh karena itu peranan yang harus
di jalankan itu ikut menentukan dan mempengaruhi tercapainya misi dan
tujuan perpustakaan. Setiap perpustakaan yang dibangun akan mempunyai
makna apabila dapat menjalankan peranannya dengan sebaik-baiknya.
Peranan tersebut berhubungan dengan keberadaan, tugas dan fungsi
perpustakaan. Peranan yang dapat dijalankan oleh perpustakaan antara lain
adalah :
a. Secara umum perpustakaan merupakan sumber informasi, pendidikan,
penelitian, preservasi dan pelestari khasanah budaya bangsa serta tempat
rekreasi yang sehat, murah dan bermanfaat.
b. Perpustakaan

merupakan

media

atau

jembatan

yang

berfungsi

menghubungkan antara sumber informasi dan ilmu pengetahuan yang
terkandung di dalam koleksi perpustakaan dengan para pemakainya.
c. Perpustakaan mempunyai peranan sebagai sarana untuk menjalin dan
mengembangkan komunikasi antara sesama pemakai, dan antara
penyelenggara perpustakaan dengan masyarakat yang dilayani.
d. Perpustakaan dapat pula berperan sebagai lembaga untuk mengembangkan
minat baca, kegemaran membaca, kebiasaan membaca, dan budaya baca,
melalui penyediaan berbagai bahan bacaan yang sesuai dengan keinginan
dan kebutuhan masyarakat.
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e. Perpustakaan dapat berperan aktif sebagai fasilitator, mediator, dan
motivator bagi mereka yang ingin mencari, memanfaatkan, dan
mengembangkan ilmu pengetahuan dan pengalamannya.
f. Perpustakaan merupakan agen perubahan, agen pembangunan, dan agen
kebudayaan umat manusia. Sebab berbagai penemuan, sejarah, pemikiran,
dan ilmu pengetahuan yang telah ditemukan pada masa yang lalu, yang
direkam dalam bentuk tulisan atau bentuk tertentu yang disimpan di
perpustakaan.
g. Perpustakaan berperanan sebagai lembaga pendidikan nonformal bagi
anggota masyarakat dan pengunjung perpustakaan. Mereka dapat belajar
secara

mandiri

(otodidak),

melakukan

penelitian,

menggali,

memanfaatkan, dan mengembangkan sumber informasi dan ilmu
pengetahuan.
h. Petugas

perpustakaan

dapat

berperan

sebagai

pembimbing

dan

memberikan konsultasi kepada pemakai atau melakukan pendidikan
pemakai

(users

education),

dan

pembinaan

serta

menanamkan

pemahaman tentang pentingnya perpustakaan bagi orang banyak.
i. Perpustakaan berperan dalam menghimpun dan melestarikan koleksi
bahan pustaka agar tetap dalam keadaan baik semua hasil karya umat
manusia yang tak ternilai harganya.
j. Perpustakaan dapat berperan sebagai ukuran (barometer) atas kemajuan
masyarakat dilihat dari intensitas kunjungan dan pemakaian perpustakaan.
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Sebab masyarakat yang sudah maju dapat ditandai dengan adanya
perpustakaan yang sudah maju pula, sebaliknya masyarakat yang sedang
berkembang biasanya belum memiliki perpustakaan yang memadai dan
representatif.
k. Secara tidak langsung, perpustakaan yang berfungsi dan telah di
manfaatkan

dengan

mengurangi

dan

sebaik-baiknya,

mencegah

dapat

kenakalan

ikut

remaja

berperan
seperti

dalam
tawuran,

penyalahgunaan obat-obat terlarang, dan tindak indisipliner.
Perpustakaan dapat berperan aktif dalam mencari atau menelusur,
membina dan mengembangkan serta menyalurkan hobi atau kegemaran,
minat, dan bakat yang dimiliki oleh masyarakat melalui berbagai kegiatan
yang dapat diselenggarakan oleh perpustakaan. Kegiatan-kegiatan dimaksud
antara lain melalui penelusuran bakat, minat, dan kemampuan yang dilakukan
dengan mengadakan berbagai lomba, seperti melukis, baca puisi, mengarang,
kuis

dan

lain-lain

sehingga

para

peserta

dapat

menyalurkan,

mengimplementasikan dan mengembangkan bakat dan kreativitasnya dengan
baik yang kelak dapat dijadikan salah satu pegangan dalam kehidupannya.45
Jadi, peranan perpustakaan literasi informasi di perpustakaan yang
paling penting dari perpustakaan adalah mendidik para pemakai menggunakan
informasi secara efektif, baik melalui media cetak maupun elektronik, mencari
atau menelusur, membina dan mengembangkan serta menyalurkan hobi atau
45

Sutarno NS, Perpustakaan dan Masyarakat ( Jakarta: Sagung Seto, 2006 ), h.68.
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kegemaran, minat, dan bakat yang dimiliki oleh masyarakat melalui berbagai
kegiatan yang dapat diselenggarakan oleh perpustakaan.
2.3.1

Menumbuhkan Kemampuan Literasi Informasi
Mereka yang memiliki keterampilan literasi informasi harus
memiliki kemampuan :
a. Mengidentifikasi subjek.
b. Mengeksplorasi sumber dan informasi yang sesuai dengan
kebutuhan.
c. Menyeleksi dan merekam informasi yang sesuai dengan topik.
d. Mengorganisasi, mengevaluasi, dan menyusun informasi menurut
susunan yang logis.
e. Menciptakan informasi dengan kata-kata sendiri.
f. Mempresentasikan dan menyebarkan informasi yang di hasilkan.
g. Menerapkan pengalaman, teori, ciptaan yang diperoleh untuk
kegiatan mendatang.46
Melalui perpustakaan sekolah atau madrasah dapat dilakukan
kegiatan literasi informasi. Yakni penumbuhan kesadaran akan
kebutuhan informasi bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta
didik,

mengidentifikasi,

pengaksesan

secara

efektif,

efisien,

menyeleksi, menganalisis, dan mengkomunikasikan informasi kepada
pihak lain. Dengan adanya kesadaran yang tinggi tentang kebutuhan
46

Lasa Hs, Manajemen Perpustakaan, h.6.
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informasi ini akan mendukung perkembangan proses belajar sepanjang
hayat.47
Ada beberapa langkah dalam memperoleh kemampuan literasi
informasi seperti berikut:
a.

Merumuskan kebutuhan informasi
Merumuskan kebutuhan informasi merupakan tahap awal

dalam melakukan penelusuran informasi. Kegunaan dari identifikasi
informasi adalah seseorang akan mengetahui apa kegunaan informasi
yang dicari, misalnya untuk pendidikan, kesehatan, dan hubungan
dengan masyarakat.
b.

Mengalokasikan dan mengevaluasi kualitas informasi
Mengalokasikan informasi dapat dilakukan dengan cara

manual ataupun membuatnya ke dalam database agar suatu saat
diperlukan bisa ditemu kembali. Kualitas dari informasi dapat dilihat
dari penggunaan informasi tersebut dan kredibilitas dari informasi
tersebut. Apabila kriteria informasi dipenuhi oleh suatu informasi,
kualitasnya semakin baik.
c.

Menyimpan dan menemukan kembali informasi
Seseorang harus mampu menyimpan informasi yang sudah

diperoleh agar suatu saat informasi tersebut mudah ditemukan kembali
ketika akan digunakan. Penyimpanan dapat dilakukan dengan
47

Lasa Hs, Manajemen Perpustakaan, h.4.
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menggunakan sistem manual ataupun elektronik. Sistem manual dapat
dilakukan dengan menggunakan rak-rak perpustakaan, sedangkan
sistem elektronik dapat dilakukan dengan menggunakan komputer.
d.

Menggunakan informasi secara efektif dan efisien
Kemampuan

ini

digunakan

agar

seseorang

mampu

menggunakan informasi yang diperoleh secara efektif dan efisien.

e.

Mengomunikasikan pengetahuan
Kemampuan ini bertujuan untuk memampukan seseorang

dalam menciptakan pengetahuan baru dan menyebarkan atau
mengomunikasikan kepada orang lain yang membutuhkan informasi
tersebut.48
Doyle juga menetapkan 10 sifat literasi informasi seseorang,
yaitu kemampuan untuk :
a.

Mengetahui ketepatan dan kelengkapan informasi yang
merupakan dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat.

b.

Mengetahui kebutuhan informasi.

c.

Memformulasikan

pertanyaan-pertanyaan

berdasarkan

kebutuhan informasi.
d.
48

Mengidentifikasi sumber-sumber informasi yang potensial.

Tri Septiyantono, Literasi Informasi, h. 1.24
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e.

Mengembangkan strategi pencarian yang tepat.

f.

Mengakses sumber-sumber informasi termasuk yang berbasis
komputer dan teknologi lainnya.

g.

Mengevaluasi informasi.

h.

Mengorganisasi informasi untuk keperluan praktis.

i.

Mengintegrasikan informasi yang baru dengan yang sudah ada
sebelumnya (pengetahuan lama).

j.

Menggunakan informasi dengan pemikiran kritis untuk
menyelesaikan masalah.49
Seseorang yang memiliki kemampuan informasi memiliki

pemahaman terhadap hal berikut :
a.

Kebutuhan informasi, kemampuan yang pertama ini adalah
seseorang dapat memahami bahwa dirinya membutuhkan
informasi, dan mengetahui bahwa informasi yang tersebar itu
tersedia dalam berbagai format (tercetak dan digital).

b.

Sumber referensi yang tersedia, terdapat sumber informasi
yang beragam.

c.

Bagaimana mendapatkan informasi, merupakan kemampuan
untuk

mencari

sumber

referensi

yang

sesuai

dan

mengidentifikasikan secara efektif sehingga informasi yang
didapat benar-benar relevan dengan kebutuhan.
49

Tri Septiyantono, Literasi Informasi, h.1.10
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d.

Bagaimana mengevaluasi informasi hasil temuan, ini dapat
diartikan bahwa seseorang dapat mengevaluasi keaslian,
keakuratan, dan kekinian informasi yang telah ditemukannya.

e.

Bagaimana mengolah informasi, menganalisis dan mengolah
informasi untuk menciptakan informasi yang akurat sehingga
dapat dikomunikasikan kepada orang lain dan juga dapat
menciptakan suatu pengetahuan dan pemahaman yang baru.

f.

Penggunaan informasi secara bertanggung jawab dan etis,
mengetahui mengapa informasi harus digunakan secara
bertanggung jawab dan etis.

g.

Bagaimana mengomunikasikan informasi atau hasil temuan
kepada kepada orang lain, setelah menemukan dan mengolah
informasi, tahap berikutnya adalah mengomunikasikannya
dengan orang lain.

h.

Bagaimana menyimpan informasi, informasi yang telah selesai
digunakan atau di komunikasikan kemudian disimpan. Sistem
penyimpanan yang efektif suatu saat informasi yang sama
dibutuhkan kembali dapat ditemukan secara mudah.50

2.4

Literasi Informasi
2.4.1
50

Pengertian Literasi Informasi

Tri Septiyantono, Literasi Informasi, h.1.26
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Literasi informasi di sebut juga dengan melek informasi. Yakni
kesadaran akan kebutuhan informasi seseorang, mengidentifikasi,
pengaksesan secara efektif efisien, mengevaluasi, dan menggabungkan
informasi secara legal ke dalam pengetahuan dan mengkomunikasikan
informasi itu. Dengan kesadaran ini akan mendukung perkembangan
proses pembelajaran sepanjang hayat.51
Literasi informasi (information literacy) kemampuan untuk
mengenal

kebutuhan

mengembangkan

informasi

gagasan,

untuk

mengajukan

memecahkan

masalah,

pertanyaan

penting,

menggunakan berbagai strategi pengumpulan informasi, menetapkan
informasi yang cocok, relevan dan otentik.52
Literasi informasi merupakan kemampuan yang sangat penting
dimiliki seseorang, terutama dalam dunia pendidikan, karena pada saat
ini semua orang dihadapkan dengan berbagai jenis sumber informasi
yang berkembang sangat pesat.53
Literasi informasi adalah kemampuan dalam menemukan
informasi yang dibutuhkan, mengerti bagaimana perpustakaan
diorganisasi, familiar dengan sumber daya yang tersedia ( termasuk
format informasi dan alat penelusuran yang terautomasi ), serta
51

Lasa Hs, Manajemen Perpustakaan, h.6.
Sri Sularsih, Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi (Jakarta: Perpustakaan
Nasional RI, 2013), h.1.
53
Tri Septiyantono, Literasi Informasi (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015),
h.1.17.
52
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pengetahuan dari teknik yang biasa digunakan dalam pencarian
informasi.54
Literasi informasi adalah merupakan kunci dari pembelajran
sepanjang hayat. Information power menawarkan seperangkat dari
sembilan standar dari literasi informasi yang didesain “untuk
membimbing dan mendukung parapustakawan” terhadap usaha-usaha
didalam tiga area-area utama; pembelajaran dan pengajaran, akses
informasi dan administrasi program.55
Information literacy sudah seharusnya merupakan komponen
yang intergal dari layanan media perpustakaan sekolah bagaimanapun,
bukan saja

hingga sejak diperkenalkannya komputer disekolah-

sekolah dan pusat-pusat media perpustakaan sekolah. Urgensi
information literacy juga merupakan suatu yang Penting. Perpustakaan
pada lembaga pendidikan merupakan lingkungan yang aktif dan dapat
melakukan kerja sama dengan guru atau dosen, siswa atau mahasiswa
dalam

meningkatkan

(information

literacy)

berbagai
dan

keterampilan

menanamkan

melek
kebiasaan

informasi
menjadi

pembelajaran sepanjang hidup.56

54

Tri Septiyantono, Literasi Informasi, h.1.26.
Farida, Ida dkk. Information Literacy Skil: Dasar Pembelajaran Seumur Hidup (Jakarta:
UIN Jakarta Press. 2005). h. 35
56
Farida, Ida dkk. Information Literacy Skil: Dasar Pembelajaran Seumur Hidup. h. 36
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Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat diartikan bahwa
literasi informasi merupaka melek informasi. Yakni kesadaran akan
kebutuhan informasi seseorang, mengidentifikasi, pengaksesan secara
efektif efisien, mengevaluasi, dan menggabungkan informasi secara
legal ke dalam pengetahuan dan mengkomunikasikan informasi itu,
kemampuan untuk mengenal kebutuhan informasi untuk memecahkan
masalah, mengembangkan gagasan, mengajukan pertanyaan penting,
menggunakan berbagai strategi pengumpulan informasi, menetapkan
informasi yang cocok, relevan dan otentik.
2.4.2

Manfaat Literasi Informasi
Menurut Gunawan, literasi informasi bermanfaat dalam

persaingan di era globalisasi informasi sehingga pintar saja tidak
cukup, tetapi yang utama adalah kemampuan dalam belajar secara
terus-menerus. Menurut Adam, terdapat beberapa manfaat literasi
informasi sebagai berikut :
a.

Membantu mengambil keputusan. Literasi informasi sangat
beperan dalam membantu menyelesaikan suatu persoalan. Untuk
mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah, seseorang
harus memiliki informasi tentang keputusan yang akan diambil.

b.

Menjadi manusia pembelajar di era informasi. Kemampuan literasi
informasi

memiliki

meningkatkan

peran

kemampuan

yang

sangat

seseorang

penting

menjadi

dalam
manusia
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pembelajar. Semakin terampil seseorang mencari, menemukan,
mengevaluasi, dan menggunakan informasi, semakin terbukalah
kesempatan untuk selalu melakukan pembelajaran secara mandiri.
c.

Menciptakan pengetahuan baru. Seseorang dikatakan telah
berhasil dalam belajar apabila mampu menciptakan pengetahuan
baru. Seseorang dengan kemampuan literasi informasi akan
memiliki keteraampilan memilih informasi mana yang benar dan
mana yang salah sehingga tidak mudah saja percaya dengan
informasi yang diperoleh.57
Menurut Hancock, manfaat literasi informasi sebagai berikut :

a. Untuk pelajar
Peserta didik dan pengajaran dapat menguasai pelajaran dalam
proses belajar mengajar dan siswa tidak akan tergantung kepada guru
karena dapat belajar secara mandiri dengan kemampuan literasi
informasi yang dimiliki. Hal ini dapat dilihat dari penampilan dan
kegiatan mereka di lingkungan belajar. Peserta didik yang literat juga
akan berusaha belajar mengenai berbagai sumber daya informasi dan
cara penggunaan sumber-sumber informasi.
b.

57

Untuk masyarakat

Tri Septiyantono, Literasi Informasi, h.1.18.
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Literasi informasi bagi masyarakat sangat diperlukan dalam
kehidupan sehari-hari dan dalam lingkungan pekerjaan. Mereka
mengidentifikasi informasi yang paling berguna saat membuat
keputusan, misalnya saat mencari bisnis atau mengelola bisnis dan
berbagi informasi dengan orang lain.
c.

Untuk pekerja
Kemampuan dalam menghitung dan membaca belum cukup

dalam dunia pekerjaan karena dunia saat ini dipenuhi dengan
informasi sehingga pekerja harus mampu menyortir dan mengevaluasi
informasi yang diperoleh. Bagi pekerja, literasi informasi akan
mendukung pelaksanaan pekerjaan serta memecahkan berbagai
masalah terhadap pekerjaan yang dihadapi dan dalam membuat
kebijakan.58
Berdasarkan beberapa pendapat yang diuraikan diatas, dapat
dikatakan bahwa literasi informasi bermanfaat di era informasi bagi
semua orang, baik peserta didik, pekerja, maupun dalam lingkungan
masyarakat. Setiap orang yang menguasai literasi informasi dapat
menciptakan pengetahuan baru. Lalu, ia menggabungkannya dengan
pengetahuan

58

sebelumnya
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yang

telah

dimiliki

sehingga
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memudahkannya dalam pengambilan keputusan ketika menghadapi
berbagai masalah ataupun ketika membuat suatu kebijakan.
2.4.3 Tujuan Literasi Informasi
UNESCO menyatakan bahwa literasi informasi memberikan
kemampuan seseorang untuk menafsirkan informasi sebagai pengguna
informasi dan menjadi penghasil informasi bagi dirinya sendiri.
UNESCO juga menyatakan bahwa tujuan literasi informasi sebagai
berikut :
a.

Memberikan keterampilan seseorang agar mampu mengakses
dan memperoleh informasi mengenai kesehatan, lingkungan,
pendidikan, pekerjaan mereka, dan lain-lain.

b.

Memandu mereka dalam membuat keputusan yang tepat
mengenai kehidupan mereka.

c.

Lebih bertanggung jawab terhadap kesehatan dan pendidikan
mereka.59
Tujuan literasi informasi ini adalah untuk mempersiapkan

individu agar mampu melakukan pembelajaran seumur hidup,
meningkatkan kemampuan individu untuk mengevaluasi informasi
ditengah ledakan informasi serta meningkatkan kemampuan pengguna

59
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informasi yang lebih efisien dan efektif yang relevan secara etis, legal,
dan juga dapat menghindari plagiat.60
2.5

Klasifikasi Anak Berkelainan
Amanat hak atas pendidikan bagi penyandang kelainan atau ketunaan
ditetapkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem
pendidikan Nasional

Pasal 32 disebutkan bahwa “pendidikan khusus

(pendidikan luar biasa) merupakan pendidikan bagi peserta didik yang
memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena
kelainan fisik, emosional, mental, sosial”. Ketetapan Undang-Undang No. 20
Tahun 2003 tersebut bagi anak penyandang kelainan sangat berarti karena
memberi landasan yang kuat bahwa anak berkelainan perlu memperoleh
kesempatan yang sama sebagaimana yang diberikan kepada anak normal
lainnya dalam hal pendidikan dan pengajaran.61
Istilah berkelainan dalam percakapan sehari-hari dikonotasikan
sehingga suatu kondisi yang menyimpang dari rata-rata umumnya.
Penyimpangan tersebut memiliki nilai lebih atau kurang. Efek penyimpangan
yang dialami oleh seseorang seringkali mengundang perhatian orang-orang
yang ada disekelilingnya, baik sesaat maupun berkelanjutan.

60
Wina Erwina, “Melalui Literasi Informasi Kita Tingkatan Kompentensi Pustakawan”,
artikel diakses pada tanggal 29 Agustus 2015 dari http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op
=read&id=jbptunikompp-gdl-winaerwina-24868
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Dalam pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus anak berkelainan,
istilah penyimpangan secara eksplisit ditujukan kepada anak yang dianggap
memiliki kelainan penyimpangan dari kondisi rata-rata anak normal
umumnya, dalam hal fisik, mental, maupun karaksteristik perilaku sosialnya,
atau anak yang berbeda dari rata-rata umunya, dikarenakan ada permasalahan
dalam kemampuan berpikir, penglihatan, pendengaran, sosialisasi, dan
bergerak.
Berdasarkan pengertian tersebut, anak yang dikategorikan memiliki
kelainan dalam aspel fisik meliputi kelainan indera penglihatan (tunanetra),
kelainan indera pendengaran (tunarungu), kelainan kemampuan bicara
(tunawicara), kelainan fungsi anggota tubuh (tunadaksa). Anak yang memiliki
kelainan aspek mental meliputi anak yang memiliki kemampuan mental lebih
(supernormal) yang dikenal sebagai anak berbakat atau anak unggul, dan anak
yang memiliki kemapuan mental sangat rendah (subnormal) yang dikenal
sebagai anak tunagrahita. Anak yang memiliki kelainan dalam aspek sosial
adalah anak memiliki kesulitan dalam menyesuaikan perilakunya terhadap
lingkungan sekitarnya. Anak yang termasuk dalam kelompok ini dikenal
dengan sebutan tunalaras.62
Pengklasifikasian anak berkelainan sebagaimana yang dijelaskan
diatas, jika dikaitkan dengan kepentingan pendidikannya khusus di Indonesia
maka bentuk kelainan di atas dapat disederhanakan sebagai berikut :
62
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a. Bagian A adalah sebutan untuk kelompok anak tunanetra, seseorang yang
mengalami gangguan atau hambatan dalam indra penglihatannya.
b. Bagian B adalah sebutan untuk kelompok anak tunarungu, anak yang
mengalami gangguan pendengaran.
c. Bagian C adalah sebutan untuk kelompok anak tunagrahita, keadaan
keterbelakangan mental.
d. Bagian D adalah sebutan untuk kelompok anak tunadaksa, kelainan yang
meliputi cacat tubuh atau kerusakan tubuh.
e. Bagian E adalah sebutan untuk kelompok anak tunalaras, individu yang
mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial.63
2.5.1

Pengertian Anak Tunanetra
Dalam bidang pendidikan luar biasa, anak dengan gangguan
penglihatan lebih akrab disebut dengan anak tunanetra. Pengertian
tunanetra. Pengertian tunanetra tidak saja mereka buta, tetapi mencakup
juga mereka yang mampu melihat tetapi terbatas sekali dan kurang
dimanfaatkan untuk kepentingan hidup sehari-hari terutama dalam
belajar. Jadi, anak-anak dengan kondisi penglihatan yang termasuk
“setengah melihat”, “low vision” atau rabun adalah bagian dari kelompok
tunanetra.
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Dari uraian di atas, pengertian anak tunanetra adalah individu
yang penglihatannya (kedua-duanya) tidak berfungsi sebagai saluran
penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti halnya orang awas.
Anak-anak dengan gangguan penglihatan ini dapat diketahui dalam
kondisi berikut :
a. Ketajaman penglihatannya kurang dari ketajaman yang dimiliki orang
awas.
b. Terjadi kekeruhan pada lensa mata atau terdapat cairan tertentu.
c. Posisi mata sulit dikendalikan oleh syaraf otak.
d. Terjadi kerusakan susunan syaraf otak yang berhubungan dengan
penglihatan.64
Untuk lebih jelasnya klasifikasi tunanetra dapat dikelompokkan
sebagai berikut :
1. Blain = Buta Total
Pengggolongan ini setelah dilakukan dengan mengukur ketajaman
penglihatannya tidak lebih dari visus 6/60, dan tidak mampu
menggunakan mata sebagaimana mestinya, atau luas penglihatan tidak
lebih dari 20 %. Dengan catatn visus dan luas penglihatan itu telah
dilakukan beberapa koreksi atau pengobatan. Contoh : telah dibantu
dengan beberapa kaca mata sampai habis ukuran kaca namun tidak
menunjukkan perkembangan yang berarti.
64
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2. Residual Vision = Masih adanya sisa penglihatan.
Untuk yang masih mempunyai sisa penglihatan dibedakan atas:
a. Ligh Perception (LP) mampu melihat dan mengetahui, serta
perubahan cahaya. Bagi golongan ini dia mampu mengetahui di dalam
keadaan gelap dam terang namun tidak mampu mengetahui sumber
cahaya.
b. Light Projection (PLL) mampu mengetahui cahaya dan perubahan
serta sumber dimana sumber cahaya. Bagi golongan ini dia mampu
mengetahui dimana sumber cahaya, hal ini bisa dilakukan bila dia
ditanya dimana sumber cahaya, maka dia akan menunjuk dimana
sumber cahaya tersebut.
c. Object Form Perception = (HM) Hand Mofing mampu mengetahui
bentuk benda yang bergerak (tangan yang digerakkan di depannya
jarak 1 meter). Bagi golongan ini dia mengenal benda-benda
didepannya dengan cara bisa di tes menggerakkan jari-jari didepannya
dengan jarak 1 meter, sampai dia mengenal bentuk.
d. Partially Sighted = Mampu melihat sebagian. Golongan hanya melihat
bagian saja, mungkin bagian atas, bagian bawah, bagian kiri atau
bagian kanan ; Jadi dia hanya mengenal satu arah saja. Visus golongan
ini 20/70 – 20/200 feet = 6/21 – 6/60 meter.

76

e. Low Vision = Penglihatan rendah. Pada golongan ini, dia mampu
melihat namun dalam batas-batas tertentu. Visus penglihatan 20/40 –
20/200 feet = 6/12 – 6/60 meter.
f. Visual Field = Keterbatasan luas pandang. Pada golongan ini dibagi
dua bagian :
1) Tunel Vision = Luas pandang berada di tengah. Golongan ini hanya
melihat bagian tengah sedang bagian pinggir tidak mampu untuk
melihat, gambarnya sebagiamana melihat pada lubang kunci.
2) Peripheral Vision = Luas pandang berada di pinggir sedang tengah
kosong, kebalikan dari golongan pertama.65
Anak tunanetra memiliki karakteristik kognitif, sosial, emosi,
motorik, dan kepribadian yang sangat bervariasi. Hal ini sangat
tergantung pada sejak kapan anak mengalami ketunanetraan,
bagaimana tingkat ketajaman penglihatannya, berapa usianya, serta
bagaimana tingkat pendidikannya.66
2.5.2 Klasifikasi Anak Tunanetra
Derajat tunanetra berdasarkan distribusinya berada dalamb
rentangan yang berjenjang, dari yang ringan sampai yang berat. Berat
ringannya jenjang ketunanetraan didasarkan didasarkan kemampuannya
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Muhdar Munawar, Mengenal dan Memahami Orientasi dan Mobilitas (Jakarta Timur:
Luxima, 2013), h.16-18.
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untuk melihat bayangan benda. Lebih jelasnya kelainan ditinjau dari
ketajaman untuk melihat bayangan benda dapat dikelompokkan menjadi
sebagai berikut :
1. Anak yang mengalami kelainan penglihatan yang mempunyai
kemungkinan dikoreksi dengan penyembuhan pengobatan atau optik
tertentu. Anak yang termasuk dalam kelompok ini tidak dikategorikan
dalam kelompok tunanetra sebab ia dapat menggunakan fungsi
penglihatan dengan baik untuk kegiatan belajar.
2. Anak yang mengalami kelainan penglihatan, meskipun dikoreksi dengan
pengobatan atau alat optik tertentu mengalami kesulitan mengikuti kelas
reguler sehingga diperlukan kompensasi pengajaran untuk mengganti
kekurangannya. Anak yang memiliki kelainan penglihatan dalam
kelompok kedua dapat dikategorikan sebagai anak tunanetra ringan
sebab ia masih bisa membedakan bayangan. Dalam praktik percakapan
sehari-hari anak yang masuk dalam kelompok kedua ini lazim disebut
anak tunanetra sebagian.
3. Anak yang mengalami kelainan penglihatan yang tidak dapat dikoreksi
dengan pengobatan atau alat optik apapun, karena anak tidak mampu
lagi memanfaatkan indera penglihatan. Kelompok ini dikenal dengan
sebutan Buta (Tunanetra Berat). Terminologi buta berdasarkan
rekomendasi dari The White House Conference on Child Health and
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Education di Amerika, “seseorang dikatakan buta jika tidak dapat
mempergunakan penglihatannya untuk kepentingan pendidikannya. 67
2.5.3

Faktor-Faktor Penyebab Ketunanetraan
Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
sekarang ini sudah jarang atau bahkan tidak lagi ditemukan anggapan
bahwa ketunanetraan ini disebabkan oleh kutukan Tuhan atau Dewa.

Secara ilmiah ketunanetraan anak dapat disebabkan oleh berbagai
faktor, apakah faktor dalam diri anak (internal) atupun faktor dari luar
anak (eksternal). Hal-hal yang termasuk faktor internal yaitu faktor-faktor
yang erat hubungannya dengan keadaan bayi selama masih dalam
kandungan. Kemungkinan karena faktor gen (sifat pembawa keturunan),
kondisi psikis ibu, kekurangan gizi, keracunan obat, dan dan sebagainya.
Sedangkan hal-hal yang termasuk eksternal diantaranya faktor-faktor
yang terjadi pada saat atau sesudah bayi dilahirkan. Misalnya:
kecelakaan, terkena penyakit siphlis yang mengenai matanya saat
dilahirkan, pengaruh alat bantu medis (tang) saat melahirkan sehingga
sistem persyarafannya rusak, kurang gizi atau vitamin, terkena racun,
virus trachoma, panas badan yang terlalu tinggi, serta peradangan mata
karena penyakit, bakteri, ataupun virus.68
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2.5.4

Kemampuan Bahasa dan Bicara Bagi Anak Tunanetra
Anak yang sejak lahir mengalami tunanetra berat akan kesulitan
untuk belajar bahasa sebab sebagian besar proses pembelajaran bahasa
dan bicara pada anak melalui imitasi dan penglihatan yang diobservasi
dari lingkungan. Atas dasar itulah, perkembangan bahasa anak yang
mengalami ketunanetraan sejak lahir, konsep perbendaharaan kata yang
dimiliki lebih lambat dibandingkan dengan anak normal. Menurut
Gutsforth dalam hal kemampuan bahasa anak tunanetra menyebutkan
sebagai unverbal reality sebab anak tunanetra hanya mengenal nam-nama
tanpa mempunyai pengalaman untuk memahami hakikat secara langsung
objeknya, interpretasinya hanya menurut gagasannya, dan cenderung
verbalistik.
Pada bagian lain, Stingfield menyimpulkan hasil penelitiannya
bahwa tidak sedikit anak tunanetra yang menunjukkan gangguan bahasa
dan bicara, baik gangguan bicara yang bersifat organis maupun
fungsional. Gangguan bicara yang bersifat organis penyebabnya adalah
gangguan pada lidah, langit-langit lembut, dan organ-organ artikulasinya.
Sedangkan gangguan bicara fungsional, penyebabnya adalah regresi,
egois, gembira yang berlebihan, rendah diri, dan kompensasi yang
berlebihan.
Bentuk-bentuk gangguan bahasa dan bicara yang seringkali terjadi
pada anak tunanetra meliputi kesalahan ucap, pelat, dan gagap. Frekuensi
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terbesar gangguan bicara pada anak tunanetra disebabkan rusaknya organ
bicara.
Perbedaan kemampuan bicara antara anak normal dan anak
tunanetra dalam berbagai referensi menurut Brieland diketahui sebagai
berikut :
1. Anak tunanetra memiliki sedikit variasi vokal.
2. Modulasi suara kurang bagus.
3. Anak tunanetra mempunyai kecenderungan bicara keras.
4. Anak tunanetra mempunyai kecenderungan bicara lambat.
5. Penggunaan gerakan tubuh dan mimik kurang efektif.
6. Anak

tunanetra

menggunakan

sedikit

gerakan

bibir

dalam

mengartikulasikan suara.69
2.5.5

Kemampuan Membaca Anak Tunanetra Menggunakan Bacaan dan
Tulisan Braille.
Membaca dengan mata secara psikologis merupakan suatu proses
yang kompleks, tetapi membaca melalui jari-jari seperti yang diperagakan
oleh anak tunanetra lebih sulit dibandingkan dengan menggunakan mata.
Penyandang tunanetra dalam belajar membaca menggunakan cara
khusus, yakni menggunakan huruf-huruf yang diciptakan oleh Louise
Braille. Sebelum ditemukan huruf Braille, pengajaran membaca pada
anak tunanetra sempat mencoba dengan huruf latin yang timbul, namun
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hal ini rupanya kurang efektif dan efesien. Huruf Braille yang digunakan
sebagai pengganti huruf latin, terdiri atas titik-titik yang ditimbulkan dan
dibaca dengan jari-jari.70
Huruf Braille adalah suatu sistem yang menggunakan kode berupa
titik-titik yang ditonjolkan untuk menunjukkan huruf, angka, dan simbolsimbol lainnya. Sistem ini berdasarkan pada susunan enam titik (six-dot
cell) dengan dua titik horizontal dan tiga titik vertikal.

Ada dua macam tingkatan (grade) Braille yaitu :
1. GRADE 1 (Uncontracted) Braille adalah huruf-huruf yang dieja
secara lengkap, huruf demi huruf, dari tiap kata dalam bentuk titik
yang ditonjolkan. Metode ini, menurut pembaca huruf Braille tidak
ada manfaatnya dan tidak praktis.
2. GRADE

2

(Contracted)

Braille

dikembangkan

dengan

memperpendek kata-kata untuk mempercepat proses membaca dan
penulisan Braille. Terdiri dari 189 kata yang disingkat dan
diperpendek.
Dalam belajar huruf Braille, siswa diajarkan membaca
dengan meraba, melalui telunjuk jari pada satu tangan dan menjaga
agar halaman yang dibaca tetap vertikal dengan tangan yang lain.
Tekanan telunjuk jari tangan yang ringan dan konstan dibutuhkan
70
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untuk merasakan konfigurasi titik yang ditonjolkan ketika tangan
bergerak di atas titik-titik itu. Pembaca yang ahli kadang-kadang
menggunakan telunjuk jari kedua tangan dalam membaca.71
Membaca Braille dengan tangan kanan lebih efisien dari pada
membaca dengan tangan kiri, serta membaca Braille dengan diam
lebih cepat dari pada membaca dengan oral.72
BAB III
DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

3.1

Sejarah Berdirinya Perpustakaan Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra
(SLB-A) Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra (PRPCN)
Palembang.
Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra Palembang yang berdiri
sejak tahun 1959 adalah salah satu panti di Provinsi Sumatera Selatan yang
memberikan layanan rehabilitasi dan pendidikan bagi penyandang tunanetra.
Panti Sosial Rehabilitasi Penderita Cacat Netra (PRPCN) yang beralamat di
Jalan MP. Mangkunegara No. 6 Palembang mempunyai tugas pokok yaitu
melaksanakan usaha-usaha rehabilitasi dan pelayanan sosial bagi para
penyandang cacat netra, dan menyelenggarakan pendidikan luar biasa bagian
A (SLB-A). Berdirinya Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra (SLB-A) Panti
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Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra (PRPCN) Palembang secara tertulis
berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Sosial DATI (Daerah
Tingkat) I Sumatera Selatan tanggal 30 November 1976. Dengan Nomor :
LB.III. 1-61/76 yang menunjuk Bapak Bustan Achmad sebagai pemimpin
Panti Tunanetra Palembang.73
Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra ( PRPCN ) merupakan
suatu lembaga yang dalam hal ini menyelenggarakan usaha-usaha rehabilitasi
dan kegiatan-kegiatan sosial bagi penyandang cacat netra. Di panti ini
diadakan berbagai kegiatan dalam rangka pembinaan kehidupan anak dengan
menanamkan nilai-nilai ke-Islaman ke dalam diri peserta didik tunanetra
tersebut, baik yang dilakukan dalam proses belajar mengajar, terlebih lagi di
luar jam belajar atau kegiatan ekstrakulikuler. Upaya ini dapat dilakukan
dengan mempengaruhi, membimbing, membina dan mengembangkan
kepribadian anak, agar ia menjadi hamba Allah yang mulia, yang tidak saja
mementingkan dunia namun juga mementingkan akhirat.
Upaya pembinaan yang dilakukan oleh Panti Rehabilitasi Penyandang
Cacat Netra ( PRPCN ) pada peserta didik tunanetra tersebut agar memiliki
kepribadian yang baik, adalah tiga hal pokok yang dibina dan diajarkan
kepada mereka, yaitu membina mereka agar memiliki aqidah yang benar,
membina dan membiasakan mereka agar selalu taat menunaikan kewajiban,
seperti shalat lima waktu, puasa di bulan Ramadhan dan belajar mengaji.
73
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Selain pembinaan ibadah ini, peserta didik harus diberi bimbingan mengenai
akhlak yang baik, berperilaku baik dalam hal berpakaian, berbicara, bergaul
yang berpedoman kepada prinsip-prinsip ajaran Islam. Jadi aspek-aspek yang
dibina di Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra ( PRPCN ) ialah aspek
keimanan (aqidah), aspek syariah (ibadah) dan aspek akhlak.
Ketika itu kegiatan rutin para penghuni panti hanya seputar pada
kegiatan-kegiatan keterampilan, seperti membuat sapu, keset kaki dari sabut
kelapa dan ijuk. Disamping memang ada rutinitas harian yang kegiatannya
sama seperti kegiatan rutin orang awas lainnya, seperti mencuci pakaian
sendiri, menyetrika, masak, sholat berjama’ah dan menghafal Al-Qur’an.
Dari hasil pengamatan yang dilakukan Bapak Bustan Achmad pada
saat itu, bahwa sebagian besar usia para penghuni panti berada pada kisaran
usia wajib belajar atau usia sekolah, dari hasil pengamatan ini terketuklah hati
Bapak Bustan Achmad selaku pempinan panti untuk mendirikan sebuah
Lembaga Pendidikan Formal yang resmi untuk mengakomodir kebutuhan
akan pendidikan formal bagi anak-anak penghuni panti, pada awalnya
berdirinya SDLB – A (Sekolah Dasar Luar Biasa untuk Tunanetra), adapun
tenaga pendidikannya pada waktu itu langsung didatangkan langsung dari
Pulau Jawa dan beberapa tenaga pegawai panti sebagai tenaga sosial.
Tepatnya pada tanggal 17 Oktober 1977 merupakan awal dari
berdirinya cikal bakal SLB – A PRPCN ini, kemudian hasil dari niat baik
disampaikan Dinas P dan K (Pendidikan dan Kebudayaan) Provinsi Sumatera
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Selatan dan Dep. P dan K RI (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia) di Jakarta melalui Dinas Sosial DATI (Daerah Tingkat)
II oleh Kepala Panti yang merangkap sebagai Kepala SLB – A pada waktu ini,
yaitu Bapak Bustan Achmad.
Sebagai tindak lanjut berdirinya sekolah ini, Kepala SLB – A PRPCN
Palembang diundang oleh Dirjen Pembinaan Sekolah Luar Biasa Dep.P dan K
RI (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia) untuk
mengikuti penataran tentang PLB (Pendidikan Luar Biasa) bersama seluruh
Kepala Sekolah SLB se-Indonesia di Cobogo, Bogor selama 4 hari, yang
mana dalam kegiatan ini dibahaslah kurikulum pendidikan luar biasa yang
akan diterapkan pada setiap SLB.
Pada tahun ajaran 1979/1980 untuk pertama kalinya SLB – A PRPCN
mengikuti EBTA/EBTANAS dan untuk lulusannya disalurkan ke beberapa
SMPLB – A dan SMALB – A atau ke jenjang yang lebih tinggi di Pulau
Jawa.
Nama panti sudah beberapa kali mengalami perubahan, pada tanggal 3
Agustus 1991 Kepala Panti mendapat Surat Keputusan untuk merubah nama
Lembaga menjadi Panti Pendidikan Tunanetra, dan pada tahun1992 pihak
panti mendapatkan kembali Surat Keputusan dari Gubernur Sumatera Selatan
tentang struktur organisasi dan tata kerja panti-panti sosial di lingkungan
Dinas Sosial DATI (Daerah Tingkat) I Sumatera Selatan, tanggal 5 November
1992 Nomor : 703/KPTS-XII/1992, yang menetapkan bahwa nama lembaga
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menjadi Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra (PRPCN) Palembang dan
nama itu digunakan hingga saat ini.74
Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra (SLB-A) Panti Rehabilitasi
Penyandang Cacat Netra (PRPCN) Palembang adalah sekolah satu atap yang
membawahi SDLB – A, SMPLB – A, SMALB – A, secara khusus
administrasi sekolah terpisah dengan administrasi Panti, secara kepemilikan
SLB – A adalah milik PRPCN yang berada dibawah naungan Dinas Sosial
Kota Palembang, akan tetapi pengelolaan SLB- A tetap dibawah pengawasan
Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
Ruang perpustakaan Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra (SLB-A)
Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra (PRPCN) Palembang memiliki
luas 4 x 5 m yang berada di gedung SMPLB dan SMALB komplek SLB – A
(Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra) PRPCN (Panti Rehabilitasi
Penyandang Cacat Netra) Palembang yang berdiri di atas tanah seluas 2,5 Ha
milik Dinas Sosial Kota Palembang.
Pembangunan ruang Perpustakaan SLB – A PRPCN dilakukan pada
tahun 2008 bersamaan dengan pembangunan ruang kelas untuk SMPLB – A,
SMALB – A dan ruang komputer. Setelah ruangan perpustakaan tersedia,
seluruh koleksi Bahan Pustaka yang selama ini tersusun di kantor dan ruangan
guru di pindahkan di ruang Perpustakaan SLB – A (Sekolah Luar Biasa
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Dokumentasi Pribadi Solahuddin Anwari [Guru PLB di SLB – A (Sekolah Luar Biasa
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Bagian Tunanetra) PRPCN (Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra)
Palembang yang baru.75
Kegiatan belajar mengajar di Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra
(SLB-A) Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra (PRPCN) Palembang
berlangsung pada pukul 08.00-12.00 WIB pada setiap hari Senin- Sabtu.
Begitu juga dengan jam kunjungan perpustakaan Sekolah Luar Biasa Bagian
Tunanetra (SLB-A) Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra (PRPCN)
Palembang.76
Secara geografis, Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra (SLB - A)
Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra (PRPCN) Palembang terletak di
tengah

keramaian

aktivitas

ekonomi,

pendidikan,

perkantoran,

dan

pemukiman penduduk kota Palembang, tepatnya di Jalan MP.Mangkunegara
No.6, Untuk jelasnya, penulis uraikan sebagai berikut :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Seduduk Putih dan berseberangan

dengan Gardu Induk PLN Seduduk Putih.
2. Sebelah Barat berbatasan dengan perkampungan penduduk umum dan

penduduk tunanetra yang kurang lebih berjumlah 100 Kepala Keluarga
Tunanetra.
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Dokumentasi SLB – A (Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra) PRPCN (Panti Rehabilitasi
Penyandang Cacat Netra) Palembang.
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Wawacara Pribadi dengan Suwardi [Kepala SLB – A (Sekolah Luar Biasa Bagian
Tunanetra) PRPCN (Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra) Palembang], Palembang, 25 Agustus
2015.
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3. Sebelah Selatan terdapat Dinas Sosial LBK (Loka Bina Karya) Kota

Palembang.
4. Sebelah Timur berhadapan langsung dengan Jalan MP. Mangkunegara

yang berseberangan dengan My School, Bimbel GSC, dan pusat
perbelanjaan modern JM.
Dengan demikian lokasi Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra (SLBA) Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra (PRPCN) Palembang berada
di tengah keramaian kota Palembang di Jalan MP.Mangkunegara. Luas tanah
panti yang cukup luas membuat suasana pendidikan dan rehabilitasi nyaman
dan kondusif. Sedangkan lokasi Perpustakaan Sekolah Luar Biasa Bagian
Tunanetra (SLB-A) Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra (PRPCN)
Palembang terletak pada gedung sebelah utara komplek Sekolah Luar Biasa
Bagian Tunanetra (SLB – A) Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra
(PRPCN) Palembang.
3.2

Visi dan Misi Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra (SLB-A) Panti
Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra (PRPCN) Palembang.
1. Visi
Mewujudkan Insan yang mandiri, beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa.
2. Misi
a. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, sehingga
setiap siswa dapat berkembang secara optimal.
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b. Mendorong dan membantu siswa dan orang tua mengenal potensi siswa
sehingga dapat dikembangkan secara optimal.
c. Menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri anak didik.
d. Memberikan pembekalan kepada siswa sehingga dapat hidup mandiri.
e. Menerapkan manajemen partisipasi dengan melibatkan warga sekolah
dan stakeholder.
f. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha
Esa.77
3.3

Tugas dan Fungsi Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra (SLB-A) Panti
Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra (PRPCN) Palembang.
1. Tugas
Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Cact Netra mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial Kota Palembang pada tingkat
operasional yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, dan tingkah
laku, pelatihan dan pembinaan lanjutan bagi penyandang cacat netra, serta
penyaluran ke masyarakat dan lapangan kerja
2. Fungsi
a.

Penyusunan program kerja dan kegiatan rehabilitasi penyandang cacat
netra.

b.

Penyelenggaraan identifikasi observasi dan seleksi calon penghuni
panti.

77

Dokumentasi Pribadi Solahuddin Anwari [Guru PLB di SLB – A (Sekolah Luar Biasa
Bagian Tunanetra) PRPCN (Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra) Palembang].
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c.

Pelayanan,penampungan,pengasramaan dan perawatan.

d.

Pembinaan fisik dan mental kerohanian.

e.

Pembimbingan latihan dan keterampilan kerja/usaha.

f.

Pembinaan lanjutan.

g.

Pengkoordinasian dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya.

h.

Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Dinas Sosial Kota
Palembang.78

3.4

Tenaga Guru dan Tenaga Petugas Perpustakaan Sekolah Luar Biasa
Bagian Tunanetra (SLB-A) Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra
(PRPCN) Palembang.
Guru-guru yang bertugas di Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra
(SLB – A) Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra (PRPCN) Palembang
merupakan Pegawai Negeri Sipil dari dua instansi yang berbeda, secara
kepemilikan Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra (SLB – A) Panti
Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra (PRPCN) Palembang berada dibawah
naungan Dinas Sosial Kota Palembang akan tetapi status sebagian guru yang
mengajar di Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra (SLB-A) Panti Rehabilitasi
Penyandang

Cacat

Netra

(PRPCN)

Palembang

adalah

Guru

(DP)

diperbantukan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang
memiliki latar belakang pendidikan S1 FKIP PLB.

78

Brosur PRPCN (Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra) Palembang
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Adapun petugas perpustakaan Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra
(SLB-A) Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra (PRPCN) Palembang
adalah Bapak Musa dan Bapak M.Andri Listianto petugas Tata Usaha dan
Guru Komputer yang merangkap sebagai petugas Perpustakaan Sekolah Luar
Biasa Bagian Tunanetra (SLB-A) Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra
(PRPCN) Palembang.
Untuk mengetahui keadaan Guru, Petugas Tata Usaha dan Petugas
Perpustakaan Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra (SLB-A) Panti
Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra (PRPCN) Palembang dapat dilihat pada
tabel berikut:
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3.5
Koleksi Bahan Pustaka, Sarana dan Prasarana Perpustakaan Sekolah
Luar Biasa Bagian Tunanetra (SLB-A) Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat
Netra (PRPCN) Palembang.
Perpustakaan Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra (SLB-A) Panti
Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra (PRPCN) Palembang memiliki perbedaan
koleksi bahan pustaka jika dibandingkan dengan perpustakaan jenis lainnya, karena
perpustakaan

Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra (SLB-A) Panti Rehabilitasi

Penyandang Cacat Netra (PRPCN) Palembang diperuntukkan khusus bagi pemustaka
tunanetra, maka sebagaian besar koleksi bahan pustaka perpustakaan ini disajikan
dalam bentuk braile, kaset dan CD. Adapun koleksi tersebut adalah sebagai berikut :
Daftar Tabel 2
Koleksi Bahan Pustaka Buku

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Judul/Subyek
Cerita Rakyat dan Fiksi lainnya
Bahasa Inggris
Bahasa Indonesia
Al-Qur’an
Agama Islam
Modul Matematika
Modul PPKN
Modul IPA
Modul Sejarah

Jenis Koleksi
Braille
Braille
Braille
Braille
Braille
Braille
Braille
Braille
Braille

Jumlah
Eksemplar
387
42
38
31
13
6
9
10
2
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

SPMB
Majalah Gema Braile
UUD RI 1945
Kalender Braile Tahun 2008
Kamus B.Inggris-Indonesia
Buku Panduan Komputer dan Internet
Soal EBTANAS
Modul Pembelajaran Sekolah
Pedoman massage untuk Tunanetra
Atlas Taktual Indonesia
Jumlah

Braille
Braille
Braille
Braille
Braille
Braille
Braille
Buku Awas
Buku Low Vision
Braille

2
58
9
1
14
138
15
152
8
2
937

Sumber Data : Dokumentasi SLB – A (Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra) PRPCN
(Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra) Palembang.

Tabel 3
Koleksi Bahan Pustaka Non Buku
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16
17

Judul/Subyek
Sejarah
Geografi
Ekonomi
Biologi
Pendidikan Jasmani
Bahasa Indonesia
Fisika
Pendidikan Agama Islam
PPKN
Soal EBTANAS
Kerajinan Tangan dan
Kesenian
Tata Busana
Keterampilan Elektronik
Digital Tutorial Microsoft
Office Excel 2007 Untuk
Tunanetra
Buku Teks Pelajaran SD/MI
Yang di brailekan untuk
SDLB – A
Atlas Multimedia Pariwisata
Sulawesi Utra
Digital Tutorial Internet

Jenis Koleksi
Talking Book (Kaset)
Talking Book (Kaset)
Talking Book (Kaset)
Talking Book (Kaset)
Talking Book (Kaset)
Talking Book (Kaset)
Talking Book (Kaset)
Talking Book (Kaset)
Talking Book (Kaset)
Talking Book (Kaset)
Talking Book (Kaset)

Jumlah
115
110
55
54
26
39
8
21
57
11
2

Talking Book (Kaset)
Talking Book (Kaset)
Digital Talking Book (CD)

1
1
3

Digital Talking Book (CD)

1

Digital Talking Book (CD)

1

Digital Talking Book (CD)

1
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Untuk Tunanetra
18

19

20
21
22

23
24

25
26
27
28
29

30

31

32

33

Digital Tutorial Mitra Netra Digital Talking Book (CD)
Elektronic
Dictionary
(MELDICT)
Workshop
Standarisasi Digital Talking Book (CD)
Simbol Braile Indonesia
bidang studi MIPA
Perangkat Pembelajaran IPAFISIKA
Atlas Multimedia Pariwisata
Sumatera Selatan
Bakol PLB Jawa Tengah
bersama
CIPUTRA
Semarang
Album Kharisma
RPP, Bank Soal, Silabus,
Modul Matematika SD/MISMA/MA
Modul
Panduan
PTK
(Penelitian Tindakan Kelas)
RPP, Bank Sosial, Silabus,
Modul, PTK tahun 2010
Silabus dan RPP SMA/MA
Ilmu Pengetahuan Alam
untuk SD/MI Kelas VI
Buku Bicara untuk Tunanetra
Aktif dan Kreatif Berbahasa
Indonesia
Buku Bicara untuk Tunanetra
Ilmu Pengetahuan Sosial
untuk SD/MI kelas II
Buku Bicara untuk Tunanetra
Bahasa dan Sastra Indonesia
SMP/MTS kelas VII
Buku Bicara untuk Tunanetra
Bahasa Indonesia untuk SD
Kelas III
Buku Bicara untuk Tunanetra
Buku
Pelajaran
TIK
(Teknologi Informasi dan

1

1

Digital Talking Book (CD)

1

Digital Talking Book (CD)

1

Digital Talking Book (CD)

1

Digital Talking Book (CD)
Digital Talking Book (CD)

1
1

Digital Talking Book (CD)

1

Digital Talking Book (CD)

1

Digital Talking Book (CD)
Digital Talking Book (CD)

1
1

Digital Talking Book (CD)

1

Digital Talking Book (CD)

2

Digital Talking Book (CD)

2

Digital Talking Book (CD)

1

Digital Talking Book (CD)

1
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Komunikasi) untuk SMA

34

35

36

37

38

39

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Buku Bicara untuk Tunanetra
Mari Belajar IPS untuk
SMP/MTS Kelas VII
Buku Bicara untuk Tunanetra
Ilmu Pengetahuan Alam
untuk SMP/MTS Kelas VII
Buku Bicara untuk Tunanetra
Kumpulan Soal Latihan
Ujian Bahasa Indonesia
Buku Bicara untuk Tunanetra
Audio
Pembelajaran
Tunanetra Bahasa Inggris
Digital Tutorial Windows 7
untuk
tunanetra
menggunakan NVDA (Non
Visual Dekstop Access
Digital Tutorial Microsoft
Office Word 2007 untuk
tunanetra
menggunakan
NVDA (Non Visual Dekstop
Access
Digital
Talking
Book
Software : AMIS Versi 3.1
Garuda di Dadaku
Al-Qur’an bukan da vinci
code
IPA kelas V SD
Cerita Rakyat dari Laut
Selatan
Dua Cinta Obama
Gosip Halal vs Gosip Haram
Kamus
Istilah
Politik
Kewarganegaraan
Cerita Rakyat dari Jepara
Membunuh Orang Gila
Dunia IPA
Modul Kelas 6 Semester I-II
IPS
Pengetahuan Sosial untuk

Digital Talking Book (CD)

1

Digital Talking Book (CD)

1

Digital Talking Book (CD)

1

Digital Talking Book (CD)

1

Digital Talking Book (CD)

15

Digital Talking Book (CD)

9

Digital Talking Book (CD)

2

Digital Talking Book (CD)
Digital Talking Book (CD)

2
4

Digital Talking Book (CD)
Digital Talking Book (CD)

6
2

Digital Talking Book (CD)
Digital Talking Book (CD)
Digital Talking Book (CD)

2
2
4

Digital Talking Book (CD)
Digital Talking Book (CD)
Digital Talking Book (CD)
Digital Talking Book (CD)

1
2
5
16

Digital Talking Book (CD)

8
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53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

SD/MI kelas V
Pendidikan Kewarganegaraan
Tafakur
Sehat Alami
Panduan Penangkal Aneka
Tindak Kriminal
Sehat dengan Terapi Lebah
Aneka manfaat kulit buah
dan sayuran
Mimpi Sang Garuda
Love
Banget
Sama
Rasulullah
Love Banget Sama AlQur’an
Menjadi Bangsa Pintar
Golden Keys
Penyesalan yang terlambat
Memanfaat waktu anak
BMPR
(Baiali
Pengembangan Media Radio)
Yogyakarta
Dunia IPA
Anatomi Tubuh Manusia
Celoteh Bunga Matahari
Surat Untuk Kekasih
Chicken Soup For The
Moslem
Rahasia Alami Meredakan
Batuk Pilek
Al-Qur’an dan Tafsir
Beternak Bekicot
Sekolah Sambil Berpetualang
Love Me
Quranic Quotient
Dahsyatnya Terapi Istighfar
Peluang Bisnis Itik
Rahasia Alami Meringankan
Sindrom Pramenstruasi
Kumpulan Soal Latihan
Ujian Bahasa Indonesia
Menentukan Persamaan Isi

Digital Talking Book (CD)
Digital Talking Book (CD)
Digital Talking Book (CD)
Digital Talking Book (CD)

1
1
1
3

Digital Talking Book (CD)
Digital Talking Book (CD)

2
4

Digital Talking Book (CD)
Digital Talking Book (CD)

2
2

Digital Talking Book (CD)

2

Digital Talking Book (CD)
Digital Talking Book (CD)
Digital Talking Book (CD)
Digital Talking Book (CD)
Digital Talking Book (CD)

3
1
1
2
1

Digital Talking Book (CD)
Digital Talking Book (CD)
Digital Talking Book (CD)
Digital Talking Book (CD)
Digital Talking Book (CD)

1
5
3
2
2

Digital Talking Book (CD)

1

Digital Talking Book (CD)
Digital Talking Book (CD)
Digital Talking Book (CD)
Digital Talking Book (CD)
Digital Talking Book (CD)
Digital Talking Book (CD)
Digital Talking Book (CD)
Digital Talking Book (CD)

4
1
1
3
1
2
2
1

Digital Talking Book (CD)

2

Digital Talking Book (CD)

13
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Berita
dan
Menentukan
Perbedaan Penyajian Berita
83 Berlatih
Soal
Teks Digital Talking Book (CD)
Descriptive dan Report
84 Peta Dunia Braille
Braille
85 Globe Braille
Braille
Jumlah

14
1
1
696

Daftar Tabel 4
Koleksi Bahan Pustaka Buku Jenis Fiksi
Judul

No

Jumlah eksemplar

1

Barney : Tetanggaku Temanku 1 (Barney 28)

1

2

Barney : Tetanggaku Temanku 1 (Barney 29)

1

3

Barney : Cita-citaku (Barney 33)

1

Kisah Penerbangan : Penerbangan Luar Biasa
(David West)
Kisah Penerbangan : Penerbangan Luar Angkasa
(David West)

1

6

Kisah Penerbangan : Helikopter (David West)

1

7

Kisah Penerbangan : Pesawat Militer Perang
Dunia I (David West)

1

8

The Boy In The Moon

1

Grammar Ray : Adjectic (Kata Sifat)- Komik
Grammar B.Inggris
Kendaraan Tempur : M2 Bradley kendaraan
Tempur Infanter

1

11

Kendaraan Tempur : Humvee Hmmwv

1
3

12

Finacial Planning For AUTIS Child:
Perencanaan Keuangan untuk Orangtua dengan
Anak Penderita Autis

13

Anak Autis

3

4
5

9
10

1

1

99

14

Anak Cacat Bukan Kiamat : Metode
Pembelajaran & Terapi untuk Anak
Berkebutuhan Khusus

15

Anak Hiperaktif

16

Cara Cerdas Mencegah dan Mengatasi Anak
Kecanduan Game

1

17

How To Create a Smart Kids?

4

18

Ide-ide Kreatif Mendidik Anak bagi Oratng tua
Sibuk

3

19

Kepribadian Anak

1

20

Kiat Mengatasi Gangguan Belajar (Edisi)

21

Mencetak Anak Juara : Belajar dari Pengalaman
50 Anak Juara

1

22

Mengembangkan Kecerdasan Sosial bagi Anak

1

Mengembangkan Kecerdasan Spiritual bagi
Anak
Mengenali & Memahami Berbagai Gangguan
Kesehatan Anak

1

23
24

3

1

1

1
1

25

Orangtua Bijaksana, Anak Bahagia

26

Rahasia Anak Cerdas

1

27

Jawara Tanpa Sekolah

1

Ajaibnya Otak Tengah: Metode & Teknik
Mengaktifkan Otak Tengah
Autis: Panduan Simpel Mendidik Anak Autis

1

30

Panduan Lengkap Orangtua dan Guru untuk
Anak dengan Disleksia (Kesulitan Membaca)

2

31

Panduan Lengkap Orangtua dan Guru untuk
Anak dengan Disgrafia (Kesulitan Menulis)

1

32

Panduan Lengkap Orangtua dan Guru untuk
Anak dengan Dikalkulia (Kesulitan menghitung)

1

28
29

1

100

Panduan Mendidik Anak dengan Kecerdasan Di
Atas Rata-rata

1

Panduan Mendidik Anak dengan Kecerdasan Di
Bawah Rata-Rata
Strategi Pembelajaran untuk Anak Kurang
Berprestasi
Mendidik Anak (Attention Deficit Hiperactivity
Disorder): Hal Yang Tak Bisa Dilakukan Obat

1

Mendidik Anak ADD (Attention Deficit
Disorder): Hal-hal yang Tak Bisa Dilakukan
Obat
Seluk Beluk Tunanetra dan Strategi
Pembelajaran Anak Tunanetra

1

Seluk-beluk Tunarunggu dan Tunawicara dan
Strategi Pembelajarannya
Seluk-beluk Tunagrahita dan Strategi
Pembelajarannya
Seluk-beluk Tunadaksa dan Strategi
Pembelajarannya

1

42

Mengatasi Kesulitan Belajar Pada Anak

1

43

101 Tips & Ide Membimbing Spiritualitas Anak

2

44

Buku Pintar Mengatasi Anak Nakal

1

Mendongkrak Kecerdasan Anak Melalui
Bermain dan Permainan

1

45

Hypnoparenting : Cara Cepat Mencerdaskan
Anak Anda
Internet Untuk Anak ; Panduan Wajib Bagi
Orang tua
Cerdas Ala Rasulullah ; Metode Rasulullah
Mencetak Anak Ber-IQ Tinggi
Menjadi Pintar Dengan Otak Tengah: Cara
Ampuh Memaksimalkan Kemampuan Otak
Anak
Memori Super : Melatih Anak Agar Memiliki
Daya Ingat Luar Biasa

1

33
34
35
36

37
38
39
40
41

46
47
48
49
50

1
1

1

1
1

1
3
1

1
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51

Kecerdasan Optimal :Cara Ampuh
Memaksimalkan Kecerdasan Anak

1

52

Permainan & Aktivitas Sederhana serta Mudah
Dipraktikkan di Rumah untuk Anak Autis

1

53

Motivasi Super untuk Anak ADHD & ADD

1

Ayo Belajar Menulis: Belajar Menulis untuk
Anak Disgrafia
Belajar Bahasa Isyarat untuk Anak Tunarungu
(Dasar)

1

Belajar Bahasa Isyarat untuk Anak Tunarungu
(Menengah)
Ayo Belajar Membaca: Belajar Membaca untuk
Anak Disleksia

1

58

Ayo Belajar Berhitung: Belajar Berhitung untuk
Anak Diskalkulia

2

59

Ayo Tunjukkan Prestasimu!: Cara Belajar
Efektif untuk Anak Kurang Berprestasi

2

60

Buku Motivasi Belajar untuk Anak dengan IQ di
Bawah Rata-rata

1

61

Buku Motivasi Belajar untuk Anak dengan IQ di
Atas Rata-rata

1

62

Latihan Hal Keseharian untuk Anak Autis

1

Ayo Belajar Mandiri: Pendidikan Keterampilan
& Kecakapan hidup untuk Anak Berkebutuhan
Khusus
Kisah-kisah Motivasi untuk Anak berkebutuhan
Khusus: TUNADAKSA
Kisah-kisah Motivasi untuk Anak berkebutuhan
Khusus: TUNAWICARA

1

66

Kisah-kisah Motivasi untuk Anak berkebutuhan
Khusus: TUNARUNGU

1

67

Kisah-kisah Motivasi untuk Anak berkebutuhan
Khusus: DISLEKSIA

1

68

Kisah-kisah Motivasi untuk Anak berkebutuhan
Khusus: AUTIS

1

54
55
56
57

63
64
65

1

2

1
1
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69

Kisah-kisah Motivasi untuk Anak berkebutuhan
Khusus: DISGRAFIA

1

70

Kisah-kisah Motivasi untuk Anak berkebutuhan
Khusus: ADHD

1

Kisah-kisah Motivasi untuk Anak berkebutuhan
Khusus: ADD
Fun English for Student With Special Need
untuk Siswa
Fun English for Student With Special Need
untuk Guru
Anak Autis Berprestasi: Panduan Tepat
Mendidik Anak Autis

1

Memahami Anak Tuna Rungu

1

Mengoptimalkan Pendidikan Untuk Anak
Dengan Kecerdasan Istimewa
Semua Hal yang Harus Diketahui Tentang
Disleksia
Buku Aktivitas untuk Anak Berkebutuhan
Khusus : Seri Binatang

1

79

Buku Aktivitas untuk Anak Berkebutuhan
Khusus : Seri Transportasi

1

80

Buku Aktivitas untuk Anak Berkebutuhan
Khusus : Seri Tumbuhan

1

81

Buku Aktivitas untuk Anak Berkebutuhan
Khusus : Seri Lingkungan Sekitar

1

82

Buku Aktivitas untuk Anak Berkebutuhan
Khusus : Seri Kebutuhanku

1

83

Buku Aktivitas untuk Anak Berkebutuhan
Khusus : Seri Aku dan Keluargaku

1

84

Memahami Anak Tunawicara

1

85

Lebih Dekat Dengan Anak Tunadaksa

1

Lebih Paham dan Dekat dengan Anak ADD dan
ADHD
Menangani Kesulitan Belajar pada Anak
Diskalkulia

1

71
72
73
74
75
76
77
78

86
87

1
1
6

1
1

1
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Strategi Belajar khusus untuk Anak Dengan IQ
Diatas Rata-rata
Strategi Belajar Untuk Anak Berkebutuhan
Khusus

1

90

Kunci Mendidik dan Mengasuh Anak Disleksia

1

91

Siapa Bilang Anak Autis Tidak Bisa Berprestasi

1

92

Kunci Mendidik Anak Dengan Kecerdasan di
Atas Rata-rata

1

93

Teknik Mendongkrak Kemampuan Anak
Dengan Kecerdasan di Bawah Rata-rata

1

94

Kunci Mengendalikan Anak Dengan ADHD

1

95

Belajar dan Bermain Bersama ABK-Autis

1

96

Pantang Menyerah Mengasuh Asih Anak
Berkebutuhan Khusus

1

97

Mengenal Huruf: a untuk apel bagi ABK

1

98

Belajar Membaca Bagi ABK

1

99

Mengenal angka: 1 ini satu bagi ABK

88
89

1

1

100 Belajar Menulis Bagi ABK

1

101 Matematika Berkarakter Bagi ABK

1

102

Belajar Bahasa: Mengenalkan Kata dan Kalimat
bagi ABK

1

103 Mengenalkan Lingkungan Sosial untuk ABK

1

104 Braille BI untuk kelas 7 SMP 5 buku

1

105 Braille BI untuk kelas 8 SMP 5 buku

1

106 Braille BI untuk kelas 9 SMP 6 buku

1

107 Braille IPS Untuk Kelas 1 SD 3 buku
108 Braille IPS Untuk Kelas 2 SD 3 buku

1
1

104

109 Braille IPS Untuk Kelas 3 SD 3 buku

1

110 Braille IPS Untuk Kelas 4 SD 5 buku

1

111 Braille IPS Untuk Kelas 5 SD 5 buku

1

112 Braille IPS Untuk Kelas 6 SD 5 buku

1

Jangan Biarkan anak Kita Berprilaku
Menyimpang
Jangan Biarkan Anak Kita Berpreasi Menarik
114
Diri

1

113

115 Berdamai dengan Kekasaran

1
1

116 Berdamai dengan Kebohongan

1

117 Jangan Biarkan Anak Kita berbohong

1

118
119

Jangan biarka Anak Kita Tumbuh dengan
Kebiasaan Buruk
Jangan Biarkan Anak Kita Berkesulitan Belajar

120 Berawal dari Kontak Mata
121

Ayo Berani Pidato Tips dan Trik Menjadi Singa
Podium

122 Penuliskan Kreatif untuk Anak

1
1
1
1
1

123 Ayo Membuat Karya Ilmiah

1

124 Mahir Pidato

1

125 Terampil Menulis Surat

1

126 Kenangan dari Guruku

1

127 Mahir Bercerita

1

128 Permainan Bahasa

1

129 Percakapan Bahasa Inggris di Sekolah

1

130 Jenis Teks Bahasa Inggris

1
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131 Prefiks dan Sufiks dalam Bahasa Inggris

1

132 Ragam Ekpresi Bahasa Inggris

1

133 Aku Tahu Tentang Danau

1

134 Aku Tahu Tentang Laut

1

135 Aku Tahu Tentang Sungai

1

136 Apresiasi Karya Seni Tari

1

137 Belajar Mengenal Suku Bangsaku

1

138 Berdamai dengan Gosp

1

139 Berdamai dengan Kegagalan

1

140 Berdamai dengan Kenakalan

1

141 Berdamai dengan Perkelahian

1

142 Berdamai dengan Tekanan Teman

1

143 Bidang Datar

1

144 Bilangan Bulat dan Pecahan

1

145 Bilangan dan Operasinya

1

146 Dendang Pantun dan Syair

1

147 Fenomena Perairan Darat

1

148 Ikhtisar Sejarah Indonesia

1

149 Indahnya Negeriku

1

150 Jangan Lupakan Aku Mainan Tradisional 1

1

151 Jagan Lupakan aku Maninan Tradisional 2

1

152 Kesenian Musik Praktis

1
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153

Keterampilan Praktis Berkreasi dengan Bahan
Lunak dan Keras

1

154 Kisah Inspiratif Para Peraih Nobel Sastra

1

155 Kisah Para Penjelajah Dunia

1

156 Kisah Pejapat yang Amanah

1

157 Mencetak Generasi Unggul

1

158 Mengambil Teladan Sang Maestro

1

Mengambil Nilai Leluhur dengan Permainan
Anak

1

160 Mengenal Bangunan Bersejarah di Indonesia

1

161 Mengenal Kebinekaan Negeriku

1

162 Mengenal Manusia Purba di Indonesia

1

163 Mengenal Rumah Adat Nusantara

1

164 Misteri Perilaku Satwa

1
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165 Nilai Pancasila dalam Tata Peribahasa Indonesia

1

166 Petualangan Langlang : Kalah dan Menang

1

167 Petualangan Langlang : Marah dan Sabar

1

168 Petualangan Langlang : Penakut dan Pemberani

1

169 Petualangan Langlang : Peragu dan Percaya Diri
170

Petualangan Langlang : Tinggi Hati dan Rendah
Hati

1
1

171 Pintar Aljabar

1

172 Prasasti Numero Land

1

173 Surga Juga Ada di Kaki Ayah

1

174 Yuk, Jadi Ilmuwan Cilik!

1
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175 Yuk, Jadi MC Cilik!

1

176 Yuk, Jadi Usahawan Cilik!

1

177 Rukun Iman For Kids 1: Allah Tuhanku

1

Rukun Iman For Kids 2: Malaikat-Malaikat
Allah

1

179 Rukun Iman For Kids 3: Pedoman Hidupku

1

180 Rukun Iman For Kids 4: Nabi-Nabi Allah

1

181 Rukun Iman For Kids 5: Hari Kiamat

1

182 Rukun Iman For Kids 6: Qadha Dan Qadar

1

178

183 Aku Anak Muslim: Senang Berdoa
184

Aku Anak Muslim: Anak Jujur (The Honest
Kid)

185 Aku Anak Muslim: Rajin

1
1
1

186 Aku Anak Muslim: Anak Penyayang

1

187 Aku Anak Muslim: Pemaaf

1

188 Aku Anak Muslim: Anak Penolong

1

189 Anak Muslim: Belajar

1

190 Anak Muslim: Berbakti

1

191 Aku Bukan Kucing

1

192 Calon Raja

1

193 Entok, Itik yang Takut Berenang

1

194 Kiki Sedih Si Meong Pergi

1

195 Persahabatan Itik dan Ayam

1

196 Tio Sayang Adik

1
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197 Udara Panas Jakarta

1

198 Ulat Bulu

1

199 Didi Diterbangkan Kutu (cergam)

1

200 Domba Pemakan Daging (cergam)

1

201 Fishi si Pembelot (cergam)

1

202 Gajah yang Berjasa (cergam)

1

203 Katak di Bawah Tempurung (cergam)

1

204 Kelinci yang Cerdik (cergam)

1

205 Kodok yang Malang (cergam)

1

206 Kura-Kura Pemberani

1

207 Menghitung Pertolongan (cergam)

1

208 Mongki si Pembohong (cergam)

1

209 Si Malas (cergam)

1

210 Etika Diskusi A5

1

211 Atlas Budaya Nusantara

2

212 Cara Praktis Mengelola Perpustakaan

1

213 Di Atas Pagar -pagar Damaskus

1

214 Jagoan Cilik

1

215 Jangan Panggil Aku Josephine

1

216 Karma Sang Serigala

1

217 Legenda Kayu Manis

1

218 Membongkar Tuntas Bahasa Tubuh

1
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219 Mencetak Pribadi Magnetis

1

220 Mendesain Perilaku Anak Sejak Dini

1

221 Musim pun Akan Berlalu

1

222 Negative Learning

1

223 Pahlawan Yarmuk

1

224 Pelangi Hati

1

225 Peluang Usaha Tanpa Modal Besar

1

226 Percaya Diri Aja, Lagi

1

227 Pohon dalam Perut

1

228 Remaja Berprestasi? Pasti!!

1

229 Siapa Bilang Saya Tidak Ingin Kaya?

1

230 Tongkat Pemusnah Hantu

1

231 Teka-teki si Tanduk Tunggal

1

232 Perkumpulan Rahasia Planet Puga

1

233 Dony yang Penuh Misteri

1

234 Aku Ingin Sekolah Lagi

1

235 Pelacak Harta Karun

1

236 Membuat Sendiri Jajanan Sehat

1

237 Surat dari Alexandria

1

238 Studi Gratis di Overseas

1

239 Padang Seribu Malaikat

1

240 Indahnya Persahabatan

1
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241 Si Belang Yang Tak Mau Berkawan

1

242 Aku Bukan Piala

1

243 Lejitkan Potensi, Meraih Sukses Diri

2

244 Masih Ada Berkah di Balik Musibah Merapi

1

245 Air Sumber Kehidupan

1

246 Bahkan Einstein Pun Berduka

1

247 Dunia Pupe, Jangan Panggil Aku Autis

1

248 Tanda Lahir Keberuntungan

1

249 Impian Zahra, Menggapai Bintang di langit

1

250 Jangan Takut Tessy

1

251 Judith Ingin Terbang

1

252 Abjad Bersama Mumba Harimau

1

253 Lawan Kata Bersama Dera Rusa

1

254 Warna Warni Duniaku

1

Mengenal Abjad, Mewarnai, Menulis,
Menghitung Membandingkan, Dan Menempel
255
Abjad J-R Untuk Tk-Sd

2

Mengenal Abjad, Mewarnai, Menulis,
256 Menghitung Membandingkan, Dan Menempel
Abjad S-Z Untuk Tk-Sd

2

257 Menulis Laporan

1

258 Surat Dan Email

1

259 Di Antara Keciprak Air Kolam

1

260 Tumbuhan Obat-Obatan

1
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261 Mengenal Koperasi Indonesia

1

262 Monginsidi Dan Perjuangannya

1

263 Wr. Supratman

1

264 Pemberontakan Madiun

1

265 Tuanku Imam Bonjol

1

266 65 Permainan Logika 6/7 Tahun

1

267 45 Permainan Logika 4/5 Tahun

1

268 Aku Anak Hebat Bisa Menarik Garis 3/4 Tahun

2

269 Ayo Mengukur Suhu

1

270 Ayo Mengukur Kelajuan

1

271 Ayo Mengukur Tinggi

1

272 Ayo Mengukur Jarak

1

273 Ayo Mengukur Luas

1

274 Ayo Mengukur Volume

1

275 Ayo Mengukur Berat

1

276 Sang Jupiter

1

277 Namaku Kepiting

1

278 Ada maaf di hati teguh

4

279 Ayo Menulis Puisi

1

280 Ayo Menulis Cerita

1

281 Ayo Menulis Naskah Drama

1

282 Ayo Belajar Pidato

4
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283 Ayo Belajar Komunikasi

3

284 Ayo Menjadi Wartawan Cilik

1

285 Ayo Belajar Menulis Surat

1

286 Permaisuri untuk pangeran panji

1

287 Ensiklopedia Bahasa Indonesia 2

1

288

2

Happy forest birthday

289 The arrogant swan
290 Dirt in the forest

1
1

291 Song in the night

1

292 New friends

1

293 The naughty fairy

1

294 Lost in the forest

1

295 The sluggard

1

296 Seri bencana alam: Tsunami

2

297 Air dan udara bagi kehidupan

2

298 Cahaya di alam semesta

1

299 Energi kehidupan

2

300 Hewan vertebrata dan invertebrata

1

301 Keanekaragaman tumbuhan

1

302 Mengenal tubuh kita

1

303 Planet-planet di alam semesta

1

304 Ensiklopedia Bunyi

1
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305 Seri Ensiklopedia IPA : Flora Khas Indonesia

1

306 Ayo Mengenal Kerajinan Nusantara

1

307 Seri Bencana Alam : Kebakaran

1

308 Seri Bencana Alam : Letusan Gunung Berapi

1

309 Ensiklopedi Sosial: Kerajaan Nusantara

1

310

Ensiklopedi Sosial: Peninggalan Bersejarah
Indonesia

1

311 Seri Ensiklopedia IPS : Pariwisata Indonesia

1

312 Mengenal Aritmetika Sosial

1

313 Mengenal Lebih Dekat dengan Pengukuran
314 Mengenal Lebih Dekat Bilangan

1
1

315 Mari Belajar Aplikasi Geometri

1

316 Ayo Mengenal Sejarah Peninggalan Islam

3

317 Cita - citaku Menjadi Dokter

1

318 Cita - citaku Menjadi Guru

1

319 Cita - citaku Menjadi Arsitek

1

320 Cita - citaku Menjadi Pilot

1

321 Cita - citaku Menjadi Polisi Lalu Lintas

1

322 Mataku Sehat

1

323 Gigiku Sehat

1

324 Perutku Sehat

1

325 Kulitku Sehat

1

326 Otakku Sehat

1
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327 Telingaku Sehat

1

328 Ayo Mengenal Capoeira

4

329 Ayo Mengenal Penyakit Menular di Sekitar Kita

1

330 Langkah Menjadi Pemain Basket Hebat

1

331

Langkah Menjadi Pemain Sepak Bola Hebat
Buku 2

1

332 Langkah Menjadi Pemain Voli Hebat

1

333 Langkah Menjadi Petenis Hebat

1

334 Mengenal Jenis dan Bahaya Narkoba

2

335 Mengantisipasi Penyalahgunaan Narkoba
336 Mahir Bermain Sepak Bola

1
1

337 Generasi Taat Hukum

1

338 Membuat Karakter

2

339 Kehidupan Berwarga Negara

1

340 Ayo bermain! Bermain bersama teman

1

341 Ayo bermain! Membuat mainan sendiri

1

342 Mengenal seni lukis

1

343 Mengenal seni musik dan lagu

1

344 Mengenal seni tari

1

345 Ayo Mengenal Alat Musik Nusantara

1

346 Indahnya Batikku

2

347 Wadah-wadah kreatif

1

348 Wadah-wadah praktis

1
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349 Aneka Kreasi dari Bambu

1

350 Aneka Kreasi dari Kotak Kemasan

1

351 Aneka Kreasi dari Botol

1

352 Aneka Kreasi dari Busa

1

353 Aksesori Dari Barang Bekas

1

354 Keterampilan Dari Kertas

1

355 Kreasi Aneka Kertas

1

356 Kreasi Aneka Wadah

1

357 Memanfaatkan Aneka Kertas

1

358 Membuat Aneka Pigura

2

359 Pernak Pernik Sederhana

1

360 Bertanam Tomat secara Vertikultur

1

361 Mangrove 'Pilar yang Terlupakan'

1

362 Berwirausaha Produk Pengeringan

1

363 A-Z Lidah Buaya

1

364 Berwirausaha Produk Pengasinan

1

365 Beternak Itik Petelur Pedaging Unggulan

1

366 Sukses Beternak Kambing Peranakan Etawa

1

367 Generasi Peduli

1

368 Generasi Penuh Persahabatan

3

369 Generasi Berprestasi

4

370 Jebakan utk Yundi panda

1
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371 Tempat-Tempat Bersejarah Di Tanah Haram

1

372 Tangan-Tangan Terampil

1

Selayang Pandang Indonesiaku Sekilas Tentang
373 Sejarah, Geografi, Penduduk, Dan Kebudayaan
Provinsi Di Indonesia

1

374 Sejarah Perkembangan Islam
375 Ramah Terhadap Sampah
376

Perkembangan Masyarakat Pada Masa Kerajaan
Hindu Dan Buddha Serta Peninggalannya

377 Mengenal Kehidupan Serangga
378 Mengenal Alat Musik
379

Bencana Hidrometeorologi Dan
Penanggulangannya

3
2
1
1
2
1

380 Bencana Alam Geologi

2

381 Asparagus

1

382 90 Kerajinan Tangan No.1

3

383 20 Cerita Populer Islami

1

384 Ensiklopedia tentang Matematika Buku 7 "A-J"

1

385 Fisika dalam Kehidupan Kita

3

386 Indahnya dan Rusaknya Alamku

1

387 Indonesia Bagian dari Dunia

1

388 Mengolah Gambar Sederhana dengan Photoshop

2

Total Jumlah

450
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Tabel 5
Sarana dan Prasarana Perpustakaan
Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra (SLB-A)
Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra (PRPCN) Palembang
No
1
2
3
4

Nama Barang
Jumlah
Kondisi
Mesin Ketik Braile
2 Buah
Baik
Komputer
14 Set
Baik
Printer Braile
3 Buah
Flash
Talk/DTB 1 Buah
Baik
Player/Victor Reader
5
DVD Player
2 Buah
Baik
6
Kertas Termoform
1 Buah
Baik
7
Termoform
(Alat 1 Buah
Baik
Produksi Gambar Timbul
Braile)
8
Alat Jilid Spiral
2 Buah
Baik
9
Software Scanner Bicara 1 Buah
Baik
10 Lemari Buku
5 Buah
Baik
11 Meja
5 Buah
Baik
12 Kursi
5 Buah
Baik
Sumber Data : Dokumentasi SLB – A (Sekolah Luar Biasa Bagian
Tunanetra) PRPCN (Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra) Palembang.
Sarana prasarana penunjang penyelenggaraan layanan perpustakaan di
Sekolah Luar Biasa (SLB – A) Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra
(PRPCN) Palembang ini tidak seluruhnya diletakkan di ruanng perpustakaan,
dikarenakan luas perpustakaan yang belum memenuhi standar nasional
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perpustakaan sekolah, kemudian belum tersedianya petugas perpustakaan
yang fokus mengelola dan melayani para pemustaka tunanetra, sebagian alatalat tersebut diletakkan di ruang guru dan di ruang komputer, dan apabila ada
pemustaka tunanetra yang ingin memaanfaatkan alat-alat tersebut tentunya
memerlukan bantuan dan bimbingan dari guru.
3.6

Data Siswa Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra (SLB-A) Panti
Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra (PRPCN) Palembang
Tabel 6
Daftar Siswa SDLB – A PRPCN 2015-2016

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Jenis
Kelamin Kelas
Tempat Tanggal Lahir
L
P
Darmawan Agung S
L
I
Palembang, 27 September 2004
Egi Jordi Prabowo
L
II
Palembang, 20 Januari 2003
Deprian Fernando
L
II
Palembang, 01 Januari 2000
Feni Agustina
P
II
Pelabuhan Dalam OI, 26
Agustus 1997
M. Abdal Wazai Asa L
III
Palembang, 28 Agustus 1999
Fahri
Andini Putri Melati
P
III
Palembang, 10 Mei 2005
Dela Rahmawati
P
III
Banyuasin, 17 September 2004
Rahmad Fikriansyah
L
IV
Palembang, 16 November 2001
Fahri Agusti Maulana
L
IV
Sukajadi, 26 Agustus 2005
Wahyuni
P
V
Palembang, 24 Desember 1988
Irma Lestari
P
V
Palembang, 21 April 2000
Ferry Kurniawan
L
VI
Palembang, 02 Oktober 2000
Sumardiana
P
VI
Arisan Belida, 16 Februari 1986
Nama

Sumber Data: Dokumentasi SLB – A (Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra) PRPCN (Panti
Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra) Palembang

Tabel 7
Daftar Siswa SMPLB – A PRPCN 2015-2016
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No

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nama

Jenis
Kelas
Tempat Tanggal Lahir
Kelamin
L
P
Arum
P VII
Palembang, 06 April 2002

Dita Marisah
Prianti
Talita Anggraini
Juwita Putri Amelia
Eka Purnama Sari
Meisari Widiasti
M. Rizky Aldriansyah
Riki Adiputra
Hafizur Rahman
Mona Agustina

P
P
P
P
L
L
L
P

VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
IX
IX

Palembang, 01 Juli 2000
Palembang, 04 Juni 2000
Muara Enim, 14 Juli 1995
Batu Ampar, 01 Mei 1998
Brebes, 12 Mei 1996
Palembang, 14 November 2001
Suban Baru, 05 Maret 1999
Palembang, 11 Agustus 1999

Sumber Data : Dokumentasi SLB – A (Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra) PRPCN
(Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra) Palembang.

Tabel 8
Daftar Siswa SMALB – A PRPCN 2015-2016

No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nama

Alex Paldata
Aris Budy Setiawan
Nys. S. Holipa
Linda Riyadi
Stifen
Ahmad Zakaria
Ane Mariati
M.Arief Permata
Suhaini
Gianina

Jenis
Kelas
Tempat Tanggal Lahir
Kelamin
L
P
L
X
Palembang, 10 November 1991
L
XI Purworejo, 10 Oktober 1996
P
XI Palembang, 02 Desember 1996
L
XI Sembawa, 29 April 1988
L
XI Palembang, 09 April 1992
L
XII Palembang, 16 Mei 1996
P
XII Palembang, 21 Maret 1988
L
XII Palembang, 17 Desember 1998
P
XII Musi Rawas, 02 Oktober 1989
P
XII Bengkulu, 12 Oktober 1992

Sumber Data : Dokumentasi SLB – A (Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra) PRPCN
(Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra) Palembang.

Pada tabel data diatas dapat dipahami bahwa jumlah siswa Sekolah
Luar Biasa Bagian Tunanetra (SLB-A) Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat
Netra (PRPCN) Palembang adalah 32 Siswa. Akan tetapi penulis mengambil
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populasi sebagai sampel sebanyak 10 siswa SMALB. Penulis hanya
mengambil data pada 10 siswa tingkat SMALB-A, sebagai sampel populasi
yg diteliti karena pada siswa tingkat SDLB-B belum diperkenalkan cara
mengakses informasi dengan cara menggunakan komputer berbicara .
Komputer berbicara ini merupakan salah satu layanan yang disediakan di
perpustakaan Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra (SLB-A) Panti
Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra (PRPCN) Palembang.
Disamping itu juga ada 19 Dinas Sosial Kota Palembang dan Dinas
Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, dari 19 tenaga guru ini hanya ada 3
guru yang memiliki latar belakang pendidikan PLB (Pendidikan Luar Biasa),
selebihnya adalah guru bidang studi yang saat ini juga menempuh Pendidikan
Jurusan Pendidikan ALB (Anak Luar Biasa), dan ada 8 tenaga sosial
penyandang tunanetra yang aktif mengajar dan membina siswa tunanetra di
sekolah maupun di asrama serta ada tenaga guru yang merangkap menjadi
tenaga administrasi dan petugas perpustakaan. Kemudian jika dilihat dari jenis
kelamin, siswa perempuan lebih banyak dari siswa laki-laki, Perempuan
sebanyak 16 siswa dan Laki-laki sebanyak 16 siswa.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui peranan perpustakaan sekolah luar biasa dalam
menumbuhkan kemampuan literasi informasi bagi anak tunanetra di Sekolah Luar
Biasa Bagian Tunanetra (SLB-A)

Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra

(PRPCN) Palembang, penulis telah mendapatkan data dari Sekolah Luar Biasa
Bagian Tunanetra ( SLB-A ) Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra ( PRPCN )
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Palembang dengan cara menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan
wawancara dengan seorang kepala perpustakaan, salah satu petugas staf
perpustakaan, dan 10 siswa tingkat SMALB Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra (
SLB-A ) Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra ( PRPCN) Palembang sebagai
informannya.
4.1

Peranan Perpustakaan Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra (SLB-A)
Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra (PRPCN) Palembang Dalam
Menumbuhkan Literasi Informasi Bagi Anak Tunanetra
Penyelenggaraan

perpustakaan

sekolah

bukan

hanya

untuk

mengumpulkan dan menyimpan bahan-bahan pustaka, tetapi dengan adanya
penyelenggaraan perpustakaan sekolah diharapkan dapat membantu muridmurid dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Indikasi
manfaat tersebut tidak hanya berupa tingginya prestasi murid-murid, tetapi
lebih jauh lagi, antara lain adalah murid-murid mampu mencari, menemukan,
menyaring, dan menilai informasi, murid-murid terbiasa belajar mandiri,
murid-murid terlatih ke arah tanggung jawab, murid-murid selalu mengikuti
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebagainya.
4.1.1

Peranan Perpustakaan
Perpustakaan dapat berperan aktif dalam mencari atau menelusur,
membina dan mengembangkan serta menyalurkan hobi atau kegemaran,
minat, dan bakat yang dimiliki oleh masyarakat melalui berbagai kegiatan
yang dapat diselenggarakan oleh perpustakaan. Untuk lebih jelasnya
penulis menanyakan langsung pendapat dari kepala sekolah dan staf
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perpustakaan mengenai peranan perpustakaan dalam menumbuhkan
kemampuan literasi informasi bagi anak tunanetra. Seperti yang
disampaikan oleh Bapak Suwardi selaku kepala sekolah.
“ Jadi peranan perpustakaan dalam menumbuhkan kemampuan
literasi informasi itu dilengkapi beberapa fasilitas, supaya anak bisa
menjadi nyaman. Kemudian udaranya ini dilengkapi dengan AC
supaya anak kerasan di perpustakaan, kemudian bersih. Walaupun
tunanetra, tempatnya tidak bersih mereka tau juga, misalnya
pengap. Kalau pengap mereka tahu bahwa tempat itu kotor. Oleh
karena itu, perpustakaan sedemikian rupa menjadi lebih nyaman
sebagai anak tunanetra dalam meningkatkan kemampuan literasi.
Kemudian juga selain itu seting duduk, perlengkapannya juga harus
dilengkapi dengan komputer dan ada alat audionya, agar bisa
menggunakan alat tersebut79.’’

Dari salah satu petugas perpustakaan yaitu Ibu Meeta Lea
Rosmasnah Sari menjelaskan,
“Adakan program secara berjadwal untuk anak-anak sekolah.
Contohnya mengajar mereka mendapatkan informasi teknologi
melalui buku atau komputer. Bekerja sama dengan guru supaya setiap
guru menggunakan sumber yang ada di perpustakaan sekolah80.”
Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan,

bahwa

peranan perpustakaan dalam menumbuhkan literasi informasi sebagai berikut :
1. Memiliki ruangan khusus yang bersih dan nyaman.
2. Mengatur seting duduk sebaik mungkin.
79

Wawancara Pribadi dengan Suwardi (Kepala SLB-A (Sekolah Luar Biasa Bagian
Tunanetra) PRPCN (Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra) Palembang), Palembang, 03
November 2015.
80

Wawancara Pribadi dengan Meta [Petugas Perpustakaan SLB – A (Sekolah Luar Biasa
Bagian Tunanetra) PRPCN (Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat netra) Palembang], Palembang, 03
November 2015
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3. Dilengkapi dengan komputer dan alat audio.
4. Mengadakan program secara berjadwal.
5. Bekerja sama dengan guru dalam menggunakan sumber yang ada di
perpustakaan sekolah.
Dari beberapa ketentuan peranan perpustakaan dalam menumbuhkan
literasi informasi tersebut di atas, penulis telah mengadakan wawancara
kepada 10 siswa tentang peranan perpustakaan, yaitu sebagai berikut :
“Peranan perpustakaan, perpustakaan cukup bukunya, perpustakaan
sudah memadai, sekarang tergantung pada sumber daya manusia
adanya perpustakaan tetapi tidak dimanfaatkan, tidak berkunjung
membaca, sebenarnya perpustakaan sudah lengkap dan memadai,
sudah fasilitas kebutuhan. Tinggal teman-teman seperti saya mau tidak
bergabung disitu dan membaca materi-materi disitu. Sebenarnya
perpustakaan sudah cukup membantu. Karena perpustakaan itu gudang
ilmu banyak buku kita harus pelajar”81.
“Sangat menunjang, bermanfaat sebab didalam perpustakaan kami
mendapatkan kesempatan untuk membaca buku terutama membaca
buku cerita yang tujuannya untuk hiburan”82.
“Peranan perpustakaan itu bagi anak tunanetra sekarang itu
perpustakaan memiliki peran yang sangat penting dalam
meningkatkan kemampuan seseorang menjadi manusia pembelajar”83.
“Peranannya kurang. Perpustakaan itu kurang di datangi mungkin
sudah jelek untuk anak-anak smp dan sma, mereka lebih-lebih
memilih membutuhkan ke internet, internet lebih menonjol”84.
“Sejauh ini cukup baik tapi perlu ditingkatkan”85.
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“Baik sekali, sebab jika kita diperpustakaan kita bisa bebas, misalnya
bebas bicara dan lain-lain”86.
“Sangat baik dan menunjang dalam menumbuhkan kepandaian
kami”87.
“Harapan saya, saya ingin agar perpustakaan dilengkapi atau ditambah
lagi jumlah buku-bukunya, baik buku yang ada hubungan dengan
pelajaran ataupun buku cerita yang sifatnya sebagai menghibur, atau
mengisi waktu luang dan ditingkatkan kebersihannya”88.
“Peran kepala sekolah dalam menumbuhkan literasi informasi, kalau
di sini sudah banyak buku-bukunya. Kalau di sini kurangnya untuk
braillenya, kalau yang tulisan awasnya banyak sekali. Tapi kalau yang
untuk braillenya itu kurang, mungkin harus di perbanyak braillenya
agar bisa dibaca semua siswa”89.
“Untuk segala kebutuhan kami, ada yang masih kurang, tapi sedikit
kebutuhan kami saat ini. Jadi banyak-banyak lagi.”90.
Dari hasil jawaban para informan diatas, penulis menyimpulkan
bahwa perpustakaan yang ada di sekolah tersebut sangatlah penting, bukubuku yang ada pada saat ini telah cukup, dan dapat membantu dalam
memenuhi

kebutuhan siswa. Mengenai baik tidaknya dalam pemanfaatan

perpustakaan tersebut, tergantung dengan individu masing – masing sebagai
pengguna.
4.1.2
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Kreativitas peserta didik akan tumbuh melalui bacaan atau
sumber informasi lain di perpustakaan sekolah. Karya-karya imajinatif,
riwayat keberhasilan seseorang, penemuan-penemuan baru itu merupakan
inspirasi peserta didik untuk menciptakaan kreativitas baru secara mandiri
maupun bersama. Literasi informasi disebut juga dengan melek informasi.
Yakni kesadaran akan kebutuhan informasi seseorang, mengidentifikasi,
pengaksesan secara efektif efisien, mengevaluasi, dan menggabungkan
informasi secara legal kedalam pengetahuan dan mengkomunikasikan
informasi itu.

Kedepan tentang peranan perpustakan dalam menumbuhkan
kemampuan literasi informasi anak tunanetra, hal ini juga diungkapkan
oleh Bapak Suwardi selaku kepala sekolah luar biasa harapan kedepan
tentang peranan perpustakaan dalam menumbuhkan kemampuan literasi
informasi anak tunanetra,
“Melengkapi sarana prasarana, medianya, terkait dengan
perpustakaan itu tetap kita upayakan. Kemudian melengkapi
buku-bukunya sesuai dengan kebutuhan anak tunanetra”91.
Seperti

yang

disampaikan

oleh

Ibu

Meta

selaku

staf

perpustakaan :
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“Perpustakaan dapat membantu mengembangkan kecakapan
berbahasa dan daya pikir dengan menyediakan koleksi, informasi
dan bahan bacaan yang bermutu dan mutakhir”92.
Dari wawancara di atas, dapat diketahui bahwa peranan
perpustakaan dalam menumbuhkan kemampuan literasi informasi anak
tunanetra,tetap diupayakan dan diusahakan untuk tetap terjaga dengan
baik dengan cara menambah dan melengkapi buku-bukunya yang sesuai
dengan kebutuhan peserta didik, karena mengingat bahwa perpustakaan
merupakan

tempat

anak-anak dalam mengembangkan

kecakapan

berbahasa dan daya pikir ataupun pola pikir mereka.
4.1.3

Literasi Informasi
Ditengah banyaknya informasi yang ada saat ini, diperlukan
sebuah kemampuan untuk menyaring informasi sesuai dengan yang
dibutuhkan. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Surwadi dan Ibu Meta.
Adapun sebagai berikut :
“Literasi informasi di SLB-A ini pada umumnya kita
menyesuaikan dengan keadaan stabilitas dari siswa. Kalau diSLBA ini tentunya stabilitasnya anak-anak tunanetra otomatis
medianya atau bukunya berupa buku braille. Supaya bisa
memahami lagi itu dilengkapi dengan beberapa media audio
seperti menggunakan komputer braille, menggunakan digital talk
book, menggunakan DVD menggunakan TV recorder, dan lain
sebagainya. Maksudnya adalah supaya anak bisa memperoleh
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gambaran pengetahuan oleh media tersebut di SLB-A. Jadi guru
menerapkan seperti itu”93.
“Kita memiliki kemampuan untuk mengetahui serta memahami
jenis informasi apa yang kita butuhkan termasuk menentukan,
mengevaluasi serta mampu menemukan informasi yang
dibutuhkan secara cepat dan tepat pada sumber-sumber informasi,
baik yang tercetak,online maupun yang braille”94.
Dari pernyataan diatas bahwasannya literasi informasi di sekolah
luar biasa ini mengupayakan yang pertama yaitu media yang digunakan
harus sesuai dengan kemampuan dan keadaan peserta didik yakni
menggunakan komputer braille, digital talk book, DVD , TV rrecorder,
dan lain sebagainya ,yang ke dua yaitu guru harus mampu memahami
jenis informasi apa yang kita butuhkan termasuk menentukan,
mengevaluasi serta mampu menemukan informasi yang dibutuhkan
secara cepat dan tepat pada sumber-sumber informasi, baik yang
tercetak,online maupun yang braille.
Pentingnya literasi informasi menurut Bapak Suwardi selaku
kepala sekolah SLB-A,
“Penting sekali. Karena adanya literasi informasi dibutuhkan
diera globalisasi informasi agar pengguna memiliki kemampuan
untuk menggunakan informasi dan teknologi komunikasi dan
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aplikasinya untuk mengakses dan membuat informasi. Misalnya
kemampuan dalam menggunakan alat penelusuran internet”95.
Adapula yang disampaikan Ibu Meta selaku staf perpustakaan
pentingnya literasi informasi :
“Penting apabila kita bisa menyediakan sarananya. Literasi
informasi bagi anak tunanetra sangatlah penting, karena
pengetahuan dan informasi dapat di peruntukkan bagi kalangan
manapun dan berhak didapat dan diperoleh untuk seluruh
kalangan tak terbatas oleh apapun dengan pengetahuan dan
informasi kita dapat mengikutin perkembangan zaman,
pengetahuan-pengetahuan dan informasi-informasi yang baru”96.
Dari pendapat yang telah disampaikan oleh pak Suwardi dan ibu
Meta dapat penulis jelaskan bahwa berbicara mengenai seberapa
pentingnya literasi informasi ‘sangat penting sekali’, bukan hanya pada
kalangan siswa-siswa SLB saja, akan tetapi sangat penting untuk semua
siswa sekolah yang lain, bahkan setiap manusia membutuhkan literasi
informasi. Karena hanya dengan literasi informasilah kita dapat
memperoleh semua ilmu-ilmu penhetahuan dan pengalaman juga hal-hal
yang baru maupun cerita, peristiwa atau sejarah di masa yang lampau,
sehingga dapat menumbuh kembangkan kemampuan pada seseorang.
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Dalam hal ini penulis ingin mengetahui literasi informasi kepada
para siswa penyandang tunanetra di SLB-A PRPCN Palembang. Berikut
hasil kutipan hasil wawancara :
“Saya mengetahui tentang literasi informasi, seperti radio yang bisa
di dengar untuk mengetahui informasi, komputer juga bisa melalui
internet dan juga media elektronik97.”
“Ya cukup mengetahui, literasi informasi merupakan kemampuan
yang sangat penting dimiliki seseorang terutama dalam dunia
pendidikan98”.
“Literasi informasi itu ya. Kita dapat dari apapun, maupun yang
berbentuk media, berbentuk elektronik, berbentuk apapun.
Kuncinya kalau memang ingin apa yang kita dapat informasi
tersebut dari internet atau elektronik atau media cetak kita harus
teliti dan kita memahami isi dari media-media tersebut ketelitian.
Fokus dan konsentrasi itu perlu karena media seperti itu kita susah
untuk memahami. Itulah tadi, tanpa fokus konsentrasi. Kalau kita
fokus, konsentrasi yang kita inginkan insyaallah dapat tentang
literasi informasi99”.
“Iya tahu, literasi informasi itu mungkin dari berita, dari televisi,
mencari informasi yang lebih aktual dan menarik. Jadi literasi
informasi adalah kemelekan terhadap informasi 100”.
“Ya, sejauh ini ngertilah. Tapi sedikit-sedikit kalau tentang
informasi-informasi tahu kalau bacakan baik itu dari buku,
maupun komputer. Jadi, literasi informasi itu suatu kepandaian,
pengetahuan saya dalam mencari dan mendapatkan informasi101”.
“Iya tahu, yaitu cara dalam mencari atau mendapatkan macammacam informasi102”.
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“Tau, yaitu cara menerima dan memahami suatu informasi
sekaligus dalam memanfaatkan informasi tersebut103”.
“Iya tahu. Literasi itu suatu kepandaian, pengetahuan kita dalam
mencari dan mendapatkan informasi104”.
“Alhamdulilah tahu kalau untuk informasi-informasi itu ya
alhamdulilah tidak tertinggalan. Pokoknya dari buku atau dari
berita-berita tv maupun hp semuanya uptade alhamdulilah105”.
“Iya kalau sejauh ini ngertilah, tapi sedikit-dikit, literasi informsi
itu sama saja dengan tau dengan sumber berita dari mana saja
yang kita dapat106”.
Berbagai pendapat dari hasil wawancara dengan 10 informan di
atas bahwa mereka sudah mengetahui tentang apa itu literasi informasi,
hanya saja cara mereka dalam mengungkapkannya berbeda kalimat.
a. Menentukan Informasi
Untuk mengetahui dalam menentukan informasi bagi siswa
siswi Sekolah Luar Biasa (SLB-A), penulis telah melakukan
penelitian terhadap 10 informan diantaranya :
“Saya menentukan informasi itu, bertanya-tanya dahulu dengan
guru sesuai gak sih yang saya tangkap dari pelajaran tadi pada
saat jam sekolah107”.
“Menentukan informasi saya mencari yang sesuai dengan
kebutuhan pada saat itu108”.
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“Menentukan informasi itu mungkin di baca-baca dahulu,
sebelum di ambil untuk dipelajari109”.
“Kalau menentukannya ya kalau sejauh ini kalau untuk
menentukan informasi sesuaikan dulu apa yang saya cari,
biasanya mencari informasi itu berkaitan dengan pelajaran, kita
tentukan dan dilihatkan sesuai gak sih dengan tugas dari guru
dengan informasi yang saya dapat, terutama itu kita harus bisa
nian, harus bisa nian menganalisis internet110”.
“Kalau menentukan informasi aku itu sesuai dengan kebutuhan
terutama untuk tugas sekolah baik kelompok maupun
individu111”.
“Kalau menentukan informasi kalau buka gogle dari hp kan
bisa, dari komputer internetan juga bisa112”.
“Menentukan informasi ya saya cari yang sesuai dengan tugas
dari guru, dan informasi itu saya dapat dengan cara bertanya
dengan teman, buku-buku, kadang tanya juga pada semua guru
yang pada saat itu bertemu dengan saya. 113”.
“Menentukan informasi bertanya-tanya dahulu sama guru kita,
pernah teman juga, asak masih bingung saya baca buku yang
ada di perpustakaan114”.
Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa untuk
mengetahui dalam menentukan informasi bagi siswa-siswi SLB-A,
yaitu mereka menjadikan guru merupakan sumber utama sebagai
tempat dalam menentukan informasi, selain itu juga mereka
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menjadikan teman dan buku sebagai informasi. Setelah mereka
mendapatkan berbagai informasi tersebut ,maka langkah selanjutnya
menganalisis dari semua informasi yang mereka dapat,

untuk

disesuaikan dengaan tugas-tugas mereka.
b. Menggunakan Informasi
Penempatan atau penggunaan berbagai informasi yang mereka
dapat dan dirasakan oleh setiap pelajar. Penulis telah mengadakan
wawancara kepada 8 siswa tentang menggunakan informasi, yaitu
sebagai berikut :
”Informasi yang saya terima,saya gunakan untuk pelajaran saya
dan saya terapkan kehidupan sehari-hari. Apa yang saya
dapatkan dari informasi itu saya terapkan dimana saya ada115”.
“Saya menggunakan informasi ketika saya mempunyai tugas
dari sekolah116”.
“Informasi itu di gunakan untuk menunjang. Menggunakan
informasi seperti di jaringan sosial, untuk mencari informasi
yang aktual dan menarik yang saya dapatkan117 ”.
“Menggunakan informasi di media sosial, televisi, radio. Kalau
menggunakan informasi itu baik sekedar mengetahui saja, ada
rasa penasaran, kadang menggunakan informasi karena ada
tugas dari guru118”.
“Menggunakan informasi kalau saya dipilih-pilih, diseleksi,
dan dituliskan lalu diserap berdasarkan yang ingin dicari119”.
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“Menggunakan informasi kita harus rajin-rajin pelajarin dulu,
hafalin cara buka internet, terus cari manfaatnya kita pelajarin.
Terus kita cari mana manfaatnya dan kebaikannya120”.
“Menggunakan informasi untuk menambahi ilmu , sehingga
informasi entah dari mana asalnya yang kita dapat,itu bisa kita
gunakan untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas dari guru
121
”.
“Menggunakan informasi itu sebaik-baik mungkin122”.
Dari hasil wawancara yang diungkapkan oleh 8 informan
yaitu tentang penggunaan semua informasi yang mereka peroleh maka
dapat disimpulkan, bahwa siswa-siswi di SLB-A dalam menggunakan
informasi yang mereka terima yaitu sebagai berikut :
1. Diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Sebagai jembatan untuk menerima ilmu.
3. Digunakan untuk menyelesaikan tugas sekolah.
4. Memenuhi rasa ingin tahu.

c. Mencari Informasi
Mencari informasi yang dibutuhkan setiap orang berbeda
tergantung dari kesesuaian dengan kebutuhan informasi yang mereka
butuhkan. Dari hasil wawancara yang diperoleh penulis dari informan
mengenai mencari informasi yang mereka cari, sebagai berikut :
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“Mencari informasi sebenarnya kita ingin cari sebenarnya
banyak, apalagi disekolah ini contohnya jadi banyak kita
memperoleh informasi dari sekolah ini karena kita ingin
berusaha. Kalau tidak ingin berusaha kita tidak dapat apa-apa
disini. Contoh kecilnya mendapatkan informasi bisa dari
perpustakaan, kegurunya langsung, bisa diruang lab atau
komputer, kita cari yang kita mau itu apa, yang kita galih
informasi itu apa, informasi tentang apa kita cari. Kalau kita
tidak jelas tanya dengan gurunya, dengan pakarnya123”.
”Saya mencari informasi melalui membaca buku, mendengarkan
langsung dari guru, mendengarkan dari bimbingan mental yang
disampaikan oleh kakak-kakak mahasiswa, kadang dari teman
ketika mengikuti lomba antar provinsi124”.
“Kita bisa ke perpustakaan, ke gurunya langsung bisa, keruangan
laboratium atau komputer, cari kita yang kita mau itu apa,
informasi tentang apa yang kita cari. Kalau kita memang tidak
jelas, kita tanya dengan gurunya dengan pakarnya. Informasi
kalau kita ingin mencari sebenarnya banyak apalagi di
sekolah125’’.
“Membaca majalah, buku di perpustakaan, di tabloid atau di
media sosial seperti gogle dan mungkin yang lain-lain juga.
Kalau mencari informasi ya biasanya saya itu mencari informasi
kadang dari perpustakaan, kadang dari media elektronik, melalui
internet ya baik126”.
“Mencari informasi aku langsung saja cari yang diperlukan,
kalau mencari lewat buku bacaan, melalui komputer, melalui
sosial media127”.
“Mecari informasi melalui internet, melalui membuka hp atau
media elektronik di televisi128”.
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“Saya cari melalui buku-buku, bertanya pada teman, guru, jika
dirumah tanya dengan orang tua, dan mendengar dari radio, tv,
tetapi dalam setiap menerima informasi tadi saya harus pilih
yang tepat sesuai dengan apa yang saya butuhkan saat itu129”.
“Informasi saya dapat dari banyak membaca baik membaca
buku-buku pelajaran, buku cerita ataupun saya dapat langsung
dari guru saya juga teman dan informasi yang saya peroleh saya
manfaatkan untuk mengatasi
masalah misalnya untuk
menyelesaikan pr dan lain-lain130”.
“Mencari informasi terkadang mendengar dari televisi, dari hp,
melalui komputer berbicara, membaca buku dan tanya ke orang
yang tepat, contohnya tanya kepada guru131”.
“Kalau saya mencari informasi lewat komputer, melalui media
sosial misalnya tv, radio dan ceramah dari kakakmahasiswa, tapi
yang pertama itu dari membaca buku, buku apa saja yang ada di
sekolah, dan perpustakaan132”.

Berdasarkan jawaban yang diungkapkan oleh beberapa informan
di atas, dapat diketahui bahwa dalam mencari informasi bagi anak
tunanetra mereka lakukan melalui :
1. Membaca buku yang tersedia di sekolah baik itu buku-buku
pelajaran

ataupun

buku-buku

yang

lainnya

yang

ada

diperpustakaan.
2. Bertanya pada guru.
3. Menggunakan alat –alat elektronik seperti komputer berbicara.
129
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4. Bertanya pada orang tua dan orang yang dianggap mampu.
5. Ceramah yang kadang diadakan di sekolah.
d. Memanfaatkan Literasi Informasi
Memanfaatkan literasi informasi bagi penyandang tunanetra
sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam lingkungan
sekolah. Dari hasil wawancara dengan informan menyatakan beberapa
memanfaatkan literasi informasi yang mengatakan :
“Sudah, Alhamdulilah sudah, literasi informasi akan
memudahkan saya untuk belajar secara mandiri dimana pun
berada dan berinteraksi dengan berbagai informasi133”.
“Ya sejauh ini saya sudah bisa memanfaatkan terutama untuk
menambah ilmu,wawasan dan untuk menyelesaikan tugas-tugas
yang diberikan oleh guru134 ”.
“Sedikit-sedikit, sudah mulai bisa135”.
“Mungkin sedikit-sedikit, mungkin sudah mulai bisa136”.
“Sedikit-sedikit bisa137”.
“Iya sudah. Saya manfaatkan untuk menyelesaikan tugas, pr,
dari guru, dan sebagai bahan cerita pada sesama teman yang
belum tahu 138”.
“Alhamdulilah sudah139”.

133

Alex Paldata (Siswa kelas X SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 05 November 2015
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“Alhamdulillah bisa140”.
“Menurut saya, belum terlalu paham141”.
“Sedikit saya tahu dan sudah saya manfaatkan tentang literasi
informasi142”.
Pendapat dari 10 informan di atas tentang pemanfaatan literasi
informasi,

mereka sudah

memanfaatkan

masing-masing,mereka

gunakan untuk meyelesaikan masalah-masalah mereka,misalnya untuk
menyelesaikan tugas atau pr, dan mereka terapkan dalam kehidupan
sehari-hari.
e. Memilih Informasi
Dalam hal ini penulis menanyakan kepada beberapa informan
bagaimana cara memilih informasi yang benar. Adapun informan
menjawab sebagai berikut :

“Memilih informasi itu harus paham betul, memilih informasi
itu baru kita terapkan kehidupan sehari-hari. Bisa juga dengan
membaca, meneliti apa kandungan dari informasi tersebut baik
tidak untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kalau
tidak baik kita buang, kalau baik kita terapkan, kalau merasa
perlu ya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, kalau
tidak sesuai dengan seharian kita, ya kita buang dengan cara
membaca, melihat, dengan meraba kita terapkan. Kalau kami
meraba143”.

140

Gianina (Siswa kelas XII SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 05 November 2015
Ahmad Zakaria (Siswa kelas XII SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 28 November 2015
142
M. Arief Permata (Siswa kelas XII SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 05 November
141

2015
143

Alex Paldata (Siswa kelas X SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 05 November 2015

139

“Memilih informasi yang benar harus kita seleksi benar-benar
saya pilih, pilih dilihat dari segi sisi positifnya dan kira-kira
yang ada hubungannya dengan pelajaran karena saya masih
sebagai siswa144”.
“Memilih informasi yang benar, kita harus meneliti kita setiap
informasi itu harus teliti, harus paham betul, harus memilih
informasi tersebut baru kita terapkan kehidupan sehari-hari145”.
“Ya mungkin dilihat dari judulnya dulu, kita lihat. Kita pilih,
kita pilih di judul, daftar isi, dari situ kita bisa memilih
informasi yang benar dan yang tidak benar146”.
“Sebelum di cari kita kan lewat guru bisa mengajar kita.
Bagaimana yang baik dan bagus. Langsung cari berdasarkan
informasi yang ingin di cari147”.
“Memilih kita pahami, kita dengarin nian. Bagaimana kita pilih
informasi yang benar. Kadang saya tanyakan lagi pada guru
dan orang tua dan saya pilih-pilih dulu, yang kiranya bagus
saya ambil 148”.
“Saya pilih yang baik-baik, yang sesuai dengan apa yang saya
cari dan butuhkan149”.
“Terutama saya cari yang ada hubungannya dengan masalah
yang ada pada saya dan kebutuhan saya150”.
“Yang pertama saya lihat, apakah informasi itu merupakan
informasi yang saya cari apa bukan, kalau tidak sesuai dengan
apa yang saya cari maka tidak saya lanjutkan151”.
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“Guru bisa mengajarin kita, sehingga infomasi yang kita miliki
benar dan bagus152”.
Dari

pernyataan-pernyataan

di

atas

dapat

penulis

menyimpulkan mereka dalam memilih informasi sebagai berikut :
1. Di sesuaikan dengan kebutuhan mereka pada saat itu.
2. Mereka melakukan seleksi mana yang terbaik mereka ambil.
3. Bertanya kepada guru untuk menentukan semua informasi yang
mereka dapat.

4.2

Kendala yang dihadapi Perpustakaan Sekolah Luar Biasa Bagian

Tunanetra (SLB-A) Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra (PRPCN)
Palembang dalam Menumbuhkan Literasi Informasi
Pada dasarnya setiap organisasi termasuk perpustakaan pasti memiliki
kendala dalam mencapai tujuan termasuk menumbuhkan literasi informasi.
Hal ini dirasakan juga oleh perpustakaan Sekolah Luar Biasa Bagian
Tunanetra (SLB-A) Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra (PRPCN).

152
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Melalui hasil wawancara dengan Kepala Sekolah Luar Biasa Bagian
Tunanetra (SLB-A) Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra (PRPCN)
mengatakan :
“Berupa masih banyaknya jurnal Islam yang belum dilanggan,
koneksi internet yang masih sering terganggu 153”.
Sedangkan Ibu Meeta Lea Rosmasnah Sari selaku staf perpustakaan
juga mengungkapkan kendala dalam menumbuhkan literasi informasi :
“Yang pasti kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan literasi
informasi meliputi kurangnya media dalam pelaksanaan literasi
informasi. Kurangnya atau masih terbatasnya koneksi atau jaringan
internet dalam mempermudah pengetahuan dan informasi. Kurangnya
koleksi dalam pelaksanaan literasi informasi dan kurangnya sumber
daya manusia yang menguasai pelaksanaan literasi dan informasi154”.

Dari pernyataan yang telah dipaparkan diatas, penulis mengambil
kesimpulan bahwa kurangnya koleksi perpustakaan, jaringan dan harus
menambah wifi aktifkan selama 24 jam. Agar siswa-siswa Sekolah Luar Biasa
Bagian Tunanetra (SLB-A) Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra
(PRPCN) lebih mudah dalam mencari informasi yang dibutuhkan.
4.2.1

Kurangnya Motivasi Siswa
Kepala Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra (SLB-A) Panti
Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra (PRPCN) Pak Suwardi mengatakan :
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“Kami lakukan berbagai aktivitas untuk galakkan anak-anak ke
perpustakaan. Di samping itu anak-anak terus minat membaca,
selalunya kita adakan kerjasama dengan mereka untuk menjalankan
aktifitas seperti ceramah dan ngaji bersama155”.
Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Meeta Lea Rosmasnah Sari selaku
staf perpustakaan mengatakan :
“Menurut saya anak-anak itu motivasinya untuk ke perpustakaan
kurang karena anak-anak lebih suka dengan musik. Maka saya selaku
petugas perpustakaan sebisa mungkin mengarahkan agar sering
melakukan kegiatan di perpustakaan, memperkenalkan perpustakaan
secara intensif kepada siswa serta membuat suasana perpustakaan
nyaman adalah beberapa cara agar siswa dapat termotivasi siswa agar
ingin selalu berkunjung ke perpustakaan. Pemberian penghargaan
kepada siswa berupa cinderamata dan sorvenir bagi siswa yang sering
berkunjung ke perpustakaan juga bisa dilakukan untuk memotivasi
siswa dalam membudayakan kegiatan berkunjung ke perpustakaan
dan memanfaatkan koleksi perpustakaan. Bisa dekat dengan siswa,
tunjukan bahwa pustakawan itu sesuatu profesi yang menyenangkan,
ajak ngobrol siswa dari hati kehati, Jadikan pustakawan sebagai pihak
yang bisa memberi solusi masalah siswa156’’.
Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, dapat diketahui
motivasinya kurangnya motivasi untuk pergi ke perpustakaan, mereka lebih
suka ke musik. Petugas perpustakaan melakukan berbagai aktivitas untuk
menggalakkan anak-anak ke perpustakaan. Pemberian penghargaan kepada
siswa berupa cinderamata dan sorvenir bagi siswa yang sering berkunjung ke
perpustakaan

juga

bisa

dilakukan

untuk

memotivasi

siswa

dalam

membudayakan kegiatan berkunjung ke perpustakaan.
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4.2.2

SDM(Sumber Daya Manusia)
Dalam hal ini penulis menanyakan bagaimana keadaan sumber daya
manusia kepada Bapak Suwardi dan Ibu Meta ia mengatakan :
“Berupa masih banyaknya jurnal islam yang belum dilanggan,
koneksi internet yang masih sering terganggu dan jumlah koleksi
perpustakaan yang kurang selain itu juga kurangnya petugas
pustakawan157”.
“Yang pasti kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan literasi
informasi meliputi kurangnya media dalam pelaksanaan literasi
informasi. Kurangnya atau masih terbatasnya koneksi atau jaringan
internet dalam mempermudah pengetahuan dan informasi.
Kurangnya koleksi dalam pelaksanaan literasi informasi dan
kurangnya sumber daya manusia yang menguasai pelaksanaan
literasi dan informasi158”.
Dari hasil wawancara, menunjukkan bahwa pelaksanaan literasi
informasi meliputi kurangnya media dalam pelaksanaan literasi informasi dan
kurangnya sumber daya manusia yang menguasai pelaksanaan literasi dan
informasi.
Pendapat yang berbeda yang dinyatakan oleh Informan Alex Paldata ia
mengatakan :
“Kendalanya bukan dari perpustakaan, perpustakaan sudah maksimal,
sudah bagus menurut saya tapi, tinggal teman-teman saya dan harus
ditambah orang pustakawan yang benar-benar pustakawan agar kami
lebih terarah lagi ketika masuk dalam ruangan perpustakaan159”.
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Dari beberapa pendapat diatas dapat penulis ambil kesimpulkan
bahwasannya di Perpustakaan Sekolah Luar Biasa (SLB-A) kurangnya
petugas pustakawan, kurangnya sumber daya manusia yang menguasai
pelaksanaan literasi dan informasi, ditambah orang pustakawan yang benarbenar pustakawan agar kami lebih terarah lagi.

4.2.3

Sarana prasarana
Sebuah perpustakaan adalah jantungnya setiap pendidikan untuk
memperlancar aktivitas mengajar,untuk mendukung aktivitas ini sangat
diperlukan sarana prasarana dalam hal ini penulis menannyakan langsung
ke informan :
“Kendalanya kita harus meraba-raba dulu kalau mencari buku
diperpustakaan untuk saya baca sesuai dengan keinginan saya.
Komputernya sedikit sehingga saya bergantian saat memakai
komputer160”.
“Menurut saya, kekurangan dalam penumbuhan kemampuan literasi
informasi bagi saya yaitu sarana informasi misalnya koran yang
memakai huruf braille tidak ada. Karena kita-kita disini golongan
tunanetra maka ada sedikit kesulitan untuk cepat dan lebih luas
dalam mendapatkan informasi161”.
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“Kekurangannya dari buku itu masih ada kurangnya karena
sekarang lebih majunya internet. Internet itu segalanya dari buku,
internet itu luas, kalau buku sekedar itu-itu saja dan kendalanya
kurangnya sarana dan prasarana. Misalnya komputer, meja, kursi,
dan lain-lain162”.
“Ya mungkin kekurangan ya itu dari buku, mungkin banyak
kekurangannya. Karena lebih maju ke internet, Kalau internetkan
lebih meluas, kalau buku kan itu-itu saja. Kalau buku, buku-buku
itu belum terbit. Kalau di internet sudah ada163”.
“Terbatasnya buku-buku braille dan itu sangat sulit untuk
mencetaknya. Alat dalam mencari informasi kurang jadi hasil
pencarian kurang maksimal, belum ada petugas yang mengarahkan
informasi yang benar dan tidak ada prasarana yang cukup lengkap.
Contohnya komputer, meja, kursi, dan lain-lain164”.
“Kurangnya fasilitas komputer dan kurangnya sarana dan prasarana,
misalnya komputer dan lain-lain165”.
“Menambah buku, meja, alat laboratium, dan alat seni166”.
“Kendalanya jika saat mencari buku, itu tidak ada sudah didahului
oleh teman, jadi saya nunggu dulu atau kalau tidak saya dapatkan
dari kawan tapi agak lama. Yang lainnya karna penglihatan kami
yang total tidak bisa melihat jika dibanding mereka yang bisa
melihat maka kami agak tertinggal167”.
“Komputernya kurang, jumlah dan jenis bahan pustaka yang masih
kurang serta mengakses diinternet belum menyeluruh, kalau bisa
diadakan wifi 24 jam. Jadi bisa mencari informasi168”.
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Dari wawancara 8 informan di atas, dapat diketahui bahwa sarana
prasarana di Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra (SLB-A) mengatakan hal
yang sama yaitu kurangnya buku-buku untuk menunjang mereka belajar,
jumlah koleksinya belum ada yang terbaru, selain itu seperti komputer,
meja,kursi dan buku-buku braille karena anak-anak tunanetra lebih sulit untuk
membaca buku-buku biasa. Oleh sebab itu, petugas perpustakaan harus
mengarahkan serta memberikan bimbingan kepada siswa-siswi.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan
Dari pembahasan dan penelitian yang telah penulis lakukan di
Perpustakaan Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra (SLB-A) Panti
Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra (PRPCN) Palembang, penulis dapat
mengambil kesimpulan bahwa :
1. Peranan perpustakaan dalam menumbuhkan kemampuan literasi
informasi di SLB-A yaitu pihak sekolah atau petugas perpustakaan
sudah mengusahakan

memberi informasi memiliki ruangan khusus
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yang

bersih dan nyaman, mengatur setting duduk sebaik mungkin,

dilengkapi dengan komputer dan alat audio, mengadakan program
secara terjadwal, bekerja sama dengan guru dalam menggunakan
sumber yang ada di perpustakaan sekolah, perpustakaan yang ada di
sekolah tersebut sangatlah penting, buku-buku yang ada pada saat ini
telah cukup, dan dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan siswa.
2. Kendala dalam menumbuhkan kemampuan literasi informasi yaitu
kurangnya motivasi siswa untuk mengunjungi

perpustakaan, karena

lebih suka ke ruang pmusik, kurangnya media dalam pelaksanaan
literasi informasi dan kurangnya sumber daya manusia yang
menguasai pelaksanaan literasi dan informasi, kurangnya sarana
prasarana, kurangnya buku-buku untuk menunjang mereka belajar,
jumlah koleksinya belum ada yang terbaru. Seperti komputer,
meja,kursi dan buku-buku braille karena anak-anak tunanetra lebih
sulit untuk membaca buku-buku biasa.
5.2

Saran
Dari kesimpulan yang telah diuraikan, dirasa perlu kiranya penulis
memberikan sumbangan pemikiran berupa saran-saran bagi beberapa pihak
agar menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan
dengan peranan perpustakaan dalam menumbuhkan kemampuan literasi
informasi Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra (SLB-A) Panti Rehabilitasi
Penyandang Cacat Netra (PRPCN) Palembang, beberapa saran tersebut yaitu :
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1. Kepada Kepala Sekolah
Perlunya tenaga pustakawan yang fokus mengurusi perpustakaan, dan
mengajarkan siswa memanfaatkan perpustakaan, sehingga siswa menjadi
manusia pembelajar di era informasi. Kemampuan literasi informasi
memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kemampuan
seseorang menjadi manusia pembelajar.
2. Kepada Para Guru
Teruslah berusaha untuk meningkatkan motivasi belajar para siswa-siswi
agar lebih giat ke perpustakaan, salah satunya memaksimalkan
keberadaan perpustakaan.Pada waktu dan pelajaran tertentu para guru
bisa menggunakan jam belajar untuk melaksanakan kegiatan belajar
mengajar di dalam ruang perpustakaan. Menambah buku-buku yang
berbentuk braille supaya anak-anak termotivasi dengan adanya bukubuku braille agar lebih giat lagi ke perpustakaan.
3. Kepada Siswa
Hendaknya siswa memaksimalkan pentingnya kemampuan literasi
informasi yang telah ada.Contohnya koleksi perpustakaan dan jaringan
internet untuk mencari informasi yang dibutuhkan dan

untuk terus

memotivasi siswa dalam membudayakan kegiatan berkunjung ke
perpustakaan agar mempunyai minat membaca yang lebih tinggi lagi.
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Daftar Tabel 1
Tenaga Guru SLB-A PRPCN Palembang
NO.
1.

NAMA

9.
10.
11.

ARSO
ASNIA SRI HANDAYANI

NIP : 19630621 199103 1 002
NUPTK : 6953741642200032
NIP : 19621212 198602 1 004
NUPTK : 9544740641200093
NIP : 19631105 198602 2 001
NUPTK : 0438741643300053
NIP : 19720121 199703 2 003
NUPTK : 3453750650300002
NIP : 19730510 200701 1 043
NUPTK : 1842751652200022
NIP : 19720404 200801 2 002
NUPTK : 2736750652300012
NIP : 19800815 200901 1 015
NUPTK : 5147758659200023
NIP : 19640728 200701 2 001
NUPTK : 3060742646300013
NIP. 196601212008011003
NIP : 19720812 200801 2 006

Dra. YULIARTI

12.
13.
14.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

SUWARDI, S.Pd.

NIP
DAN NUPTIK

Drs. SOLAHUDDIN ANWARI
SUKINEM, S.Pd.
NURJANNAH, S.Pd.
ELMI, S.Ag.
ANDRYANA, S.Pd.
DENNY AGUSTIAWAN, S.Pd.I.

JENIS
KELAMIN

TEMPAT & TANGGAL
LAHIR

JABATAN

L

Sleman, 21-06-1963

Kep Sek

L

Sungai Pinang, 12-12-1962

Guru

P

Boyolali, 05-11-1963

Guru

P

Kayu Agung, 21-01-1972

Guru

L

OKI, 10-05-1973

Guru

P

Palembang, 04-04-1972

Guru

L

Palembang, 15-08-1980

Guru

P

Palembang, 28-07-1964

Guru

L
P

OKI, 03-11-1966
OKU, 12-08-1972

Guru
Guru

NUPTK : 0433736636300032

P

Batu Sangkar, 01-01-1958

G.T.Y

MUKHTAR, S.Sos.I
PALICA IRMA, S.Pd.I.

NUPTK : 1652755657200032
NUPTK : -

L
P

Banyuwangi, 05-06-1977
Palembang, 01-08-1986

G.T.Y
G.T.Y

PUJI MAYA SARI, S.Pd.

NUPTK : 0034766666210013

P

Palembang, 02-07-1988

G.T.Y

MEETA LEA ROSMASNAH SARI, S.Pd.

NUPTK : -

P

Palembang, 19-06-1992

G.T.Y

AGUS PALSA
MUSA
M. ANDRI LISTIANTO
HERLINA AGUSTINA
ROBY SURYA

NUPTK : 7149757662200003
NUPTK : 6259761662200023
NUPTK : NUPTK : NUPTK : -

L
L
L
P
L

Lahat, 17-08-1979
Palembang, 27-09-1983
Palembang, 05-10-1991
Palembang, 02-08-1991
Palembang, 29-11-1986

G.T.Y
G.T.Y
G.T.Y
G.T.Y
G.T.Y

Dra. ROSLINA

Sumber Data : Dokumentasi SLB-A PRPCN (Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra) PRPCN (Panti
Rehabiliitasi Penyandang Cacat Netra Palembang

S

S

S

S
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BIODATA PENULIS

Nama

: Dian Nurbaiti Rachma

Tempat, Tanggal Lahir

: Palembang, 02 September 1993

Jenis Kelamin

: Perempuan

Alamat

: Jalan Serda Canis, RT : 03, RW : 01
Kelurahan Sukamoro, Kecamatan Talang Kelapa
Kabupaten Banyuasin, 30763

Nama Orang Tua
Ayah

: Bambang Taryono

Ibu : Roliyah S.Ag

Email

: Diannurbaitirahma76@yahoo.com

Riwayat Pendidikan
SD

: SD Negeri 25 Talang Kelapa

Tahun

: MTS Guppi 2 Sukamoro

Tahun :

: SMA Negeri 1 Talang Kelapa

Tahun :

:

1999-2005
SMP
2005-2008
SMA
2008-2011
Perguruan Tinggi
Humaniora,

: UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Adab dan
Jurusan Ilmu Perpustakaan, Tahun 2011-2015
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Lampiran I
DAFTAR INFORMAN
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NAMA
Alex Paldata
Aris Budy Setiawan
Nys. S. Holipa
Linda Riyadi
M. Rizky Aldriansyah
Ahmad Zakaria
Ane Mariati
M. Arief Permata
Suhaini
Gianina

NO
NAMA
1 Suwardi
2 Meeta Lea Rosmasnah Sari

Jumlah Total

: 12 Orang Informan

KELAS
Siswa Kelas X SMALB
Siswa Kelas XI SMALB
Siswa Kelas XI SMALB
Siswa Kelas XI SMALB
Siswa Kelas XI SMALB
Siswa Kelas XII SMALB
Siswa Kelas XII SMALB
Siswa Kelas XII SMALB
Siswa Kelas XII SMALB
Siswa Kelas XII SMALB

JABATAN
Kepala Sekolah
Staf Perpustakaan dan Guru Mata
Pelajaran Matematika
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Lampiran II
PEDOMAN WAWANCARA
Ditujukan Kepada Siswa Pada Tingkat SMALB Di SLB-A PRPCN Palembang

1. Apakah kamu mengetahui tentang literasi informasi?
2. Bagaimana kamu mencari, menentukan, dan menggunakan informasi?
3. Di mana kamu mencari, menemukan, dan menggunakan informasi?
4. Jika kamu mendapat tugas dari guru, apa yang kamu lakukan?
5. Apakah kamu sudah bisa memanfaatkan literasi informasi belum?
6. Bagaimana cara kamu memilih informasi yang benar?
7. Menurut kamu, apa saja kekurangan dalam pelaksanaan penumbuhan
kemampuan literasi informasi bagi anak tunanetra di sekolah?
8. Bagaimana peranan perpustakaan sekolah luar biasa bagian tunanetra (SLBA) panti rehabilitasi penyandang cacat netra (PRPCN) palembang dalam
menumbuhkan literasi informasi bagi anak tunanetra?
9. Kendala apa yang kamu hadapi dalam menumbuhkan kemampuan literasi
informasi?
10. Menurut kamu bagaimana seharusnya yang dilakukan pihak sekolah dalam
menumbuhkan literasi informasi bagi anak tunanetra?
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Lampiran III
PEDOMAN WAWANCARA
Ditujukan Kepada Kepala Sekolah Dan Petugas Perpustakaan
Di SLB-A PRPCN Palembang
1. Bagaimana pengetahuan bapak dan ibu tentang literasi informasi sebagai
guru?
2. Bagaimana pendapat bapak dan ibu tentang kebijakan dalam menumbuhkan
kemampuan literasi informasi bagi anak tunanetra disekolah?
3. Menurut bapak dan ibu, bagaimana peranan perpustakaan sekolah dalam
menumbuhkan kemampuan literasi informasi bagi anak tunanetra?
4. Bagaimana seharusnya kebijakan penumbuhan literasi informasi bagi anak
tunanetra disekolah dilakukan agar berjalan efektif?
5. Menurut bapak dan ibu apa saja kekurangan dalam pelaksanaan penumbuhan
kemampuan literasi informasi bagi anak tunanetra disekolah?
6. Apa saja yang belum dilakukan perpustakaan sekolah dalam menumbuhkan
kemampuan literasi informasi ?
7. Bagaimana harapan bapak dan ibu kedepan tentang peranan perpustakaan
dalam menumbuhkan kemampuan literasi informasi anak tunanetra
disekolah?
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8. Bagaimana pendapat bapak dan ibu tentang kinerja tenaga perpustakaan
untuk mendorong siswa aktif ke perpustakaan ?
9. Apa saja kegiatan yang dilakukan tenaga perpustakaan untuk memotivasi
siswa ?
10. Bagaimana menurut bapak dan ibu seberapa penting literasi informasi bagi
anak tunanetra?
11. Kendala apa saja yang dihadapin petugas perpustakaan sekolah luar biasa
bagian tunanetra (SLB-A) panti rehabilitasi penyandang cacat netra (PRPCN)
palembang dalam menumbuhkan literasi informasi siswa ?
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175

176

177

178
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LAMPIRAN DOKUMENTASI GAMBAR
Dokumentasi wawancara dengan informan
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Keadaan Perpustakaan Di SLB-A PRPCN Palembang
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