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ABSTRAK
Skripsi ini berjudul “Perilaku Pencarian Informasi Penyandang Tunanetra
Dalam Mengakses Informasi Menggunakan Komputer Berbicara (Software NVDA)
Non Visual Desktop Access Di Perpustakaan SLB-A (Sekolah Luar Biasa Bagian
Tunanetra) PRPCN (Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra) Palembang”,
Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Perilaku Pencarian
Informasi Penyadang Tunanetra Dalam Mengakses Informasi Menggunakan
Komputer Berbicara (Software NVDA) dan Kendala apa saja yang dihadapi siswa
dalam mengakses informasi menggunakan komputer berbicara (Software NVDA).
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Informan dalam
penelitian ini berjumlah 20 orang, dengan rincian siswa pada tingkat SMPLB yang
berjumlah 7 orang dan pada tingkat SMALB yang berjumlah 10 orang. Sedangkan 3
orang yaitu 1 orang kepala sekolah dan 2 orang petugas perpustakaan. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan
dokumentasi.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga pola perilaku
pencarian informasi dalam mengakses informasi menggunakan komputer berbicara
software NVDA (Non Visual Desktop Access) yang dilakukan ke 17 siswa
penyandang tunanetra yaitu: Pertama: Ke 7 siswa dalam perilaku pencarian informasi
menunjukkan bahwa memiliki tahapan yang sama dengan model perilaku pencarian
informasi yang dikembangkan oleh Ellis diantaranya Starting, Chaining, Browsing,
Differentiating, Monitoring, Extracting, Verifying, And Ending. Kedua: Ke 4 siswa
penyandang tunanetra ditemukan bahwa dalam perilaku pencarian informasi
menunjukkan bahwa memiliki tahapan yang sama dengan model perilaku pencarian
informasi yang dikembangkan oleh Carol Kuhlthau diantaranya yaitu Inisiation,
Selection, Exploration, Formulation, Collection, And Presentation. Dan Ketiga: Ke 6
siswa penyandang tunanetra ditemukan bahwa dalam melakukan tahapan pencarian
informasi menggunakan komputer berbicara dengan Software NVDA (Non Visual
Desktop Access) mereka baru belajar mengenal dan memahami cara-cara
penggunaan menggunakan komputer berbicara tersebut baik itu mengenal hardware
pada komputer maupun software pada komputer tersebut dan dalam pencarian
informasi mereka lebih memanfaatkan koleksi media cetak braille yang ada di
perpustakaan dengan langsung menelusur ke rak ataupun bertanya dengan seseorang
yang ahli dalam bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan informasi. Dan kendalakendala yang dihadapi siswa dalam mengakses informasi menggunakan komputer
berbicara (Software NVDA) diantarnya yaitu dari segi penggunaan komputer
berbicara, perilaku pencarian informasi penyandang tunanetra, kurangnya motivasi
siswa penyandang tunanetra untuk memanfaatkan fasilitas dan layanan di
perpustakaan, sumber daya manusia (sdm) pustakawan/petugas perpustakaan dan
pendanaan
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang Masalah
Istilah perpustakaan sudah tidak asing lagi bagi kita di era modern
sekarang ini. Dimana perpustakaan sebagai pusat informasi mempunyai
peranan penting bagi perkembangan kegiatan belajar mengajar. Didalam
dunia pendidikan seperti sekolah menuntut perpustakaan sekolah menjadi
pusat segala informasi yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar.
Namun tak hanya sebagai kegiatan belajar mengajar, perpustakaan sekarang
berkembang dengan berbagai jenis dan bentuk koleksi bahan pustaka.1
Sulistyo Basuki berpendapat bahwa informasi memegang
peranan yang semakin besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan
(dalam arti luas). Informasi meningkatkan efisiensi ilmu pengetahuan
yang merupakan kakas (force) produktif pada masyarakat modern.
Ilmu pengetahuan dan sistem pemencaran pengetahuan berjalan dalam
skala massal, namun mentalitas pemakai dalam memanfaatkan
informasi masih mencerminkan tingkat awal pengembangan ilmu
pengetahuan. Kini dengan banyaknya unit informasi serta
berkembangnya teknologi informasi, pengumpulan dan pengolahan
informasi dilakukan oleh berbagai unit informasi sementara pemakai
tinggal memanfaatkannya.2
Berbicara mengenai perilaku pencarian informasi menurut Wilson
bahwa perilaku pencarian informasi adalah merupakan upaya menemukan
informasi dengan tujuan tertentu sebagai akibat dari adanya kebutuhan untuk
memenuhi tujuan tertentu. Dalam hal ini, seseorang bisa saja berinteraksi
1

Putu Laxman Pendit, Penelitian Ilmu Perpustakaan dan Informasi: suatu pengantar diskusi
Epistimologi da Metodelogi Penelitian (Jakarta: Kumandang, 2003), h.29
2
Sulistyo-Basuki, Pengantar Dokumentasi (Bandung: Rekayasa Sains, 2004), h. 398-399
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dengan sistem informasi hastawi (surat kabar, sebuah perpustakaan) atau
berbasis komputer (misalnya, www).3 Perilaku Pencarian Informasi dimulai
dari adanya kesenjangan antara pengetahuan dan kebutuhan informasi yang
diperlukannya dalam mencari informasi. Sehingga terdapat kemudahan dan
keakuratan dalam mengakses informasi yang dibutuhkan yaitu kepuasan dan
kenyamanan atas layanan yang diberikan oleh perpustakaan. Semakin tinggi
kebutuhan informasi maka semakin tinggi pula jumlah kegiatan mencari
informasi.
Perilaku pencarian informasi oleh penyandang tunanetra memiliki pola
tersendiri. Sebab setiap pemakai akan berbeda-beda mencari informasi yang
dibutuhkan, oleh karena itu kebutuhan informasi pemakai dapat dilihat dari
perilaku dalam pencarian informasi, maka perpustakaan perlu memperhatikan
hal tersebut guna mendapatkan umpan balik bagi perpustakaan untuk
memberikan layanan informasi yang sesuai dengan kebutuhan pemakai yang
tidak hanya dibutuhkan oleh orang yang normal saja, tetapi juga dibutuhkan
oleh pengguna yang mempunyai kekurangan dalam penglihatan yaitu
tunanetra. Sehingga kebutuhan informasi penyandang tunanetra dapat
terpenuhi sesuai dengan minat, jenjang pendidikan serta kebutuhan informasi
yang berbeda-beda.

3

Putu Laxman Pendit, Penelitian Ilmu Perpustakaan dan Informasi: suatu pengantar diskusi
Epistimologi da Metodelogi Penelitian, h.29
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Dikarenakan dalam UU Nomor 25 tahun 2009 pasal 4 tentang
pelayanan publik menyatakan bahwa pelayanan publik termasuk perpustakaan
didalamnya harus berasaskan kesamaan hak, persamaan perlakuan/tidak
diskriminatif serta pelayanan yang menyediakan fasilitas serta perlakuan
khusus bagi kelompok retan termasuk penyandang tunanentra.4 Sehingga
dengan memiliki hak yang sama dengan orang awas atau normal penyandang
tunanetra pun berhak untuk dapat memperoleh informasi maupun di dalam
mengakses informasi melalui perpustakaan. Dan untuk memenuhi kebutuhan
informasi penyandang tunanetra, perpustakaan harus menyediakan layanan
informasi khusus bagi penyandang tunanetra dan menyediakan berbagai
sumber-sumber informasi yang dapat digunakan penyandang tunanetra untuk
mengakses informasi yang dibutuhkan, dan juga perpustakaan harus
menyediakan sumber daya manusia berupa tenaga ahli atau pustakawan
khusus yang mampu mengelola semua informasi yang ada perpustakaan.
Seiring perkembangan zaman, penyandang tunanetra sekarang
memiliki kecenderungan untuk lebih memilih sumber informasi elektronik
dalam memenuhi kebutuhan. Dengan kehadirannya beranekaragam teknologi
informasi dewasa inilah yang mengakibatkan adanya perubahan dalam
bentuk sumber informasi.

Sumber informasi yang semula dalam bentuk

format tercetak dengan adanya perkembangan, sehingga berubah ke dalam

4

Safrudin Aziz, Perpustakaan Ramah Difabel: Mengelolah Layanan Informasi Bagi
Pemustaka Difabel (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h.133.
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format elektronik. Perubahan sumber informasi yang dipilih dan digunakan
diikuti dengan

perubahan perilaku pencarian informasi. Kebutuhan akan

teknologi informasi sangat berhubungan dengan peran perpustakaan sebagai
kekuatan dalam pelestarian dan penyebaran informasi ilmu pengetahuan,
tempat rujukan bagi para pencari ilmu, dan pengembangan karya-karya
ilmiah.5 Karena kemajuan perpustakaan banyak diukur dengan penggunaan
teknologi informasi yang diterapkan. Alasannya sederhana, dengan teknologi
informasi maka akan lebih banyak yang dikerjakan dan dilayani.6
Dalam pengaplikasian teknologi informasi di perpustakaan, diperlukan
perencanaan dan strategi yang matang serta penyediaan infrastruktur
teknologi informasi dan komunikasi (TIK),7 Untuk itu perpustakaan harus
menyediakan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang
sesuai dengan kebutuhan penyandang tunanetra berupa Komputer berbicara,
Printer Braille (Impact Printer), Scanner Bicara (Open Book Scanner),
DAISY Player (Digital Accesible System Player), Buku Bicara Digital
(Digital Talking Book), dan Alat Produksi Gambar Timbul Braille atau
Termoform.
Dalam pengaplikasian teknologi informasi di perpustakaan bagi
penyandang tunanetra didalam mengakses informasi diperlukannya perangkat

5

Wahyu Supriyanto dan Ahmad Muhsin, Teknologi Informasi Perpustakaan (Yogyakarta:
Kanisus, 2008), h.17
6
Wahyu Supriyanto dan Ahmad Muhsin, Teknologi Informasi Perpustakaan, h.17-18
7
Mulyadi, Otomasi Perpustakaan Berbasis Web (Palembang: Noer Fikri Offset, 2012), h. 3.
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komputer yang dapat berbicara dengan didukung screen reader atau pembaca
layar sehingga mempermudah penyandang tunanetra didalam mengoperasikan
komputer. Dan komputer tersebut harus terhubung ke jaringan internet
sehingga penyandang tunanetra tidak hanya dapat mengoperasikan komputer
itu saja akan tetapi penyandang tunanetra juga dapat mengakses semua
informasi yang mereka butuhkan dan dapat mengakses informasi dari
berbagai belahan dunia. Ibarat pepatah yang mengatakan bahwa habis gelap
terbitlah terang. Pepatah ini mengistilahkan bahwa seiring dengan
perkembangan teknologi saat ini yang semakin canggih, penyandang
tunanetra pun akan bisa melek teknologi informasi ataupun mempunyai
kemampuan literasi informasi dalam mengakses informasi.
Pada dasarnya berbicara mengenai komputer untuk penyandang
tunanetra bahwa sebenarnya antara komputer untuk orang awas dan komputer
untuk

penyandang

tunanetra

itu

hampir

sama.

Akan

tetapi

yang

membedakannya yaitu komputer untuk penyandang tunanetra dilengkapi
dengan program atau software yang biasa disebut oleh tunanetra yaitu screen
reader atau pembaca layar pada komputer, alat tersebut berfungsi untuk
membacakan semua objek yang ada di layar komputer ini harganya tergolong
mahal,

sehingga

diperlukannya

suatu

perpustakaan

yang

dapat

mengakomodasi kebutuhan para penyandang tunanetra dengan berbagai
fasilitas pendukungnya. Dan selain itu juga peran pustakawan ideal yang
mampu memberikan semua informasi yang dibutuhkan bagi penyandang
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tunanetra dan perpustakaan tidak hanya sebagai tempat menampung ribuan
buku akan tetapi perpustakaan harus mampu menyalurkan semua informasi
kepada para penyandang tunanetra dan perpustakaan juga harus memenuhi
kebutuhan penyandang tunanetra sesuai dengan minat, jenjang pendidikan
serta kebutuhan informasi yang berbeda-beda yang mereka inginkan.
Karena perpustakaan yang tidak bisa mengikuti perkembangan
teknologi

informasi

dan

komunikasi,

tidak

bisa

menyediakan

dan

menyesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat penggunanya
khususnya bagi para penyandang tunanetra tentu akan gulung tikar atau
informasi yang ada di perpustakaan tersebut tidak akan dimanfaatkan oleh
para penyandang tunanetra. Untuk itu perpustakaan perlu berubah ke arah
yang lebih berkualitas di hampir semua aspek dan kegiatannya. Dan
perpustakaan juga mendapatkan informasi yang tidak bisa dipisahkan dengan
media karena media menyediakan berbagai informasi termasuk untuk
tunanetra, karena belajar dengan melibatkan informasi dalam berbagai media,
termasuk media internet dan situs-situsnya, akan semakin menunjukkan
pengaruhnya terhadap belajar dan efektifnya suatu perpustakaan. Dalam hal
ini perpustakaan juga harus menyediakan dari segi fasilitas maupun layanan
teknologi ketunanetraan yang digunakan khusus oleh penyandang tunanetra
terutama berupa komputer berbicara beserta perangkat-perangkatnya dan dari
segi layanan berupa pustakawan khusus atau tenaga ahli yang mampu
mengelolah, membantu mendidik, menyalurkan semua informasi yang ada di
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perpustakaan untuk penyandang tunanetra dalam pencarian informasi ataupun
akses informasi khususnya menggunakan komputer berbicara, Dan semua
yang terkait dengan kebutuhan pencarian informasi ataupun akses informasi
penyandang

tunanetra

harus

disediakan

dan

diakomodasikan

oleh

perpustakaan.
Perpustakaan SLB – A (Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra)
PRPCN (Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra) Palembang sebagai
sumber informasi dalam memenuhi kebutuhan informasi penyandang
tunanetra yang memberikan layanan komputer berbicara yang didukung
dengan software NVDA (Non Visual Desktop Access) untuk memenuhi
kebutuhan informasi bagi penyadang tunanetra. Layanan komputer berbicara
ini dimanfaatkan oleh seluruh siswa, guru, dan staf tata usaha di Perpustakaan
SLB – A (Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra) PRPCN (Panti Rehabilitasi
Penyandang Cacat Netra) Palembang untuk mengakses semua informasi yang
mereka butuhkan. Komputer berbicara ini telah disediakan oleh perpustakaan
sejak tahun 2012 yang berjumlah 14 unit komputer. Selain itu juga saat ini
koleksi bahan pustaka berjenis braille berjumlah 19 judul dengan jumlah 937
eksemplar, dan koleksi bahan pustaka non buku berjumlah 696. Sarana
prasarana dan koleksi-koleksi yang disediakan perpustakaan SLB – A
(Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra) PRPCN (Panti Rehabilitasi
Penyandang Cacat Netra) Palembang didapatkan dari hasil sumbangan
Yayasan Mitra Netra Jakarta dan Yayasan Abiyoso Bandung.
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Sedangkan dalam pencarian informasi penyandang tunanetra di
Perpustakaan SLB - A (Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra) PRPCN (Panti
Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra) Palembang, mereka mencari informasi
menggunakan komputer yang dilengkapi dengan software pembaca layar atau
screen reader yang membuat komputer menjadi bicara dan membacakan apa
saja yang terdapat pada layar monitor. Software yang digunakan adalah
NVDA (Non Visual Desktop Access). NVDA adalah sebuah screen reader
yang dikembangkan oleh NV Access. NVDA ini bersifat freeware (gratis) dan
open source (mudah dikembangkan). Jadi, NVDA menyediakan source code
yang dapat dikembangkan sesuai keinginan agar menyesuaikan dengan
kebutuhan penggunanya. Meskipun bersifat freeware, NVDA sudah cukup
handal dan cukup membantu tunanetra untuk melakukan berbagai macam
pekerjaan dengan komputernya. Kebutuhan

pemakai akan

informasi,

tidaklah dapat terpenuhi dengan sendirinya tanpa adanya usaha dari pemakai
itu untuk mengakses informasi tersebut.8
Dengan adanya NVDA (Non Visual Desktop Access), memungkinkan
penyandang tunanetra menggunakan dan melakukan pencarian informasi
melalui internet, sehingga dapat memperluas penyandang tunanetra dalam
mendapatkan informasi serta kemudahan dalam mengakses informasi. Di
samping memudahkan dalam pencarian informasi, penyandang tunanetra di

8

Laloo Bikika Tariang, Informasi needs, Informasi seeking behavior and Users. (News
Delhi: Ess Publication, 2002), h.176.
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Perpustakaan SLB - A (Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra) PRPCN (Panti
Rehabilitasi Penyadang Cacat Netra) Palembang, lebih terbantu dengan
adanya NVDA (Non Visual Desktop Access), sehingga bisa melakukan
pencarian informasi secara mandiri dengan keterbatasan indera penglihatan
yang dimilikinya untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan
potensi diri.
Akan tetapi, dari observasi awal yang telah dilakukan oleh penulis
ditemukan permasalahan yang timbul pada perilaku pencarian informasi
penyandang tunanetra dalam mengakses informasi menggunakan komputer
berbicara yang didukung dengan software NVDA tersebut mengalami
beberapa kesulitan antara lain karena perilaku pencarian informasi oleh
penyandang tunanetra memiliki pola tersendiri, sebab setiap penyandang
tunanetra (siswa) akan berbeda-beda mencari informasi yang dibutuhkan,
oleh karena itu kebutuhan informasi pemakai dapat dilihat dari perilaku dalam
pencarian informasi dan disinilah adanya kesenjangan antara pengetahuan
penyandang

tunanetra

(siswa)

dengan

kebutuhan

informasi

yang

diperlukannya dalam mengakses informasi yang mereka butuhkan, minat dari
penyandang tunanetra (siswa), keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
atau pustakawan khusus dalam menyalurkan, memberikan informasi, maupun
pendidikan pemakai dalam menggunakan komputer berbicara tersebut,
kurangnya kesadaran penyandang tunanetra (siswa) akan pentingnya
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), kurangnya komunikasi antara
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pihak sekolah dengan penyandang tunanetra (siswa) terhadap kebutuhan apa
saja yang harus dilengkapi oleh pihak sekolah terhadap perpustakaan guna
untuk melancarkan pencarian informasi penyandang tunanetra (siswa) dalam
mengakses informasi menggunakan komputer berbicara, mahalnya harga alatalat teknologi ketunanetraan termasuk screen reader pada komputer, espeak
yang termasuk didalam komponen NVDA juga memiliki kelemahan.
Pelafalan yang kurang jelas menyebabkan suara espeak terdengar menyerupai
suara robot atau suara narrator (Screen Reader bawaan Windows) sehingga
bagi penyandang tunanetra (siswa) yang masih tergolong pemula mengalami
kesulitan dalam mengoperasikan komputer, NVDA yang sifatnya tidak
permanen tersebut memperhambat pencarian informasi penyandang tunanetra
(siswa) dalam mengoperasikan komputer berbicara software NVDA tersebut,
keterbatasan dalam bahasa inggris yang dikeluarkan dari NVDA juga
membuat penyandang tunanetra yang tidak memiliki kemampuan berbahasa
inggris membuat kesulitan penyandang tunanetra di dalam mengoperasikan
komputer berbicara dan layanan komputer berbicara yang disediakan
perpustakaan tersebut terbatas untuk mengakses ke jaringan internet. Maka
dari itu dengan disediakannya komputer berbicara apakah ada kendala khusus
bagi penyandang tunanetra dalam mengakses informasi menggunakan
komputer berbicara (software NVDA) dan bagaimana perilaku pencarian
informasi penyandang tunanetra dalam mengakses informasi menggunakan
komputer berbicara (software NVDA)
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Penulis memilih lokasi Perpustakaan SLB – A PRPCN Palembang
dikarenakan perpustakaan ini berada di tengah-tengah lingkungan penyandang
tunanetra seperti, SLB – A (Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra), PRPCN
(Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra) 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 “PERILAKU PENCARIAN
INFORMASI PENYANDANG TUNANETRA DALAM MENGAKSES
INFORMASI

MENGGUNAKAN

KOMPUTER

BERBICARA

(SOFTWARE NVDA) DI PERPUSTAKAAN SLB – A (SEKOLAH
LUAR

BIASA

BAGIAN

TUNANETRA)

PRPCN

(PANTI

REHABILITASI PENYANDANG CACAT NETRA) PALEMBANG”.
1.2

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, hal
yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a.

Bagaimana perilaku pencarian informasi penyandang tunanetra
dalam mengakses informasi menggunakan komputer berbicara
(Software NVDA) di Perpustakaan SLB - A (Sekolah Luar Biasa
Bagian Tunanetra) PRPCN (Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat
Netra) Palembang?
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b.

Kendala apa saja yang dihadapi siswa dalam mengakses informasi
menggunakan

komputer

berbicara

(Software

NVDA)

Perpustakaan SLB - A (Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra)
PRPCN (Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra) Palembang?
1.3

Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1

Tujuan Penelitian ini adalah untuk:
a.

Untuk mengetahui perilaku pencarian informasi penyandang
tunanetra dalam mengakses informasi menggunakan komputer
berbicara (Software NVDA) di Perpustakaan SLB - A (Sekolah
Luar Biasa Bagian Tunanetra) PRPCN (Panti Rehabilitasi
Penyandang Cacat Netra) Palembang.

b.

Dan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi siswa
dalam mengakses informasi menggunakan komputer berbicara
(Software NVDA) di Perpustakaan SLB - A (Sekolah Luar Biasa
Bagian Tunanetra) PRPCN (Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat
Netra) Palembang.

1.3.2

Kegunaan Penelitian
a.

Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah
wawasan keilmuan tentang perilaku pencarian informasi bagi
penyandang tunanetra dalam mengakses informasi.
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b.

Praktis
1) Memberikan gambaran dan masukan kepada Perpustakaan
SLB - A (Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra) PRPCN
(Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra) Palembang agar
dapat meningkatkan pelayanan sehingga para siswa atau
penyandang tunanetra dapat mencari dan memperoleh
informasi.
2) Untuk

bahan

pertimbangan bagi Perpustakaan SLB - A

(Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra) PRPCN (Panti
Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra) Palembang dalam
pengembangan software NVDA, menambah koleksi audio
dan menambah koleksi braille.
3) Untuk penelitian lebih lanjut dan referensi bagi penelitipeneliti lain yang tertarik pada penelitian ini.
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 ditulis
oleh:
Ana Pujiastuti (08140049) mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Fakultas
Adab dan Ilmu Budaya, dalam skripsinya yang berjudul “Perilaku Pencarian
Informasi Mahasiswa Tunanetra di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga
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Yogyakarta”.9 menggunakan metode kualitatif menjelaskan bahwa kebutuhan
informasi mahasiswa tunanetra di dalam pencarian informasi di Perpustakaan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat dibagi menjadi dua yakni kebutuhan
yang menunjang perkuliahan dan kebutuhan informasi berdasarkan minat.
Kedua, strategi penemuan informasi, terdiri dari tiga strategi yakni meminta
bantuan pendamping untuk mencarikan koleksi di OPAC atau rak, bertanya
kepada pustakawan dan penggunaan bahasa alami dalam pengaksesan
www.digilib.uin-suka.ac.id. Ketiga, sumber informasi berupa sumber cetak
dan digital. Keempat, kemampuan mencari informasi informan bersinergi
dengan pengetahuan atau pendidikan yang dimiliki sebelumnya, sehingga
akan mendorong dalam keberlangsungan pencarian informasi. Dalam
penelitiannya Ana Pujiastuti menyatakan bahwa masalah mahasiswa tunanetra
di dalam Perilaku Pencarian Informasi di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta yaitu kurangnya sosialisasi pihak Universitas Sunan Kalijaga
Yogyakarta
perpustakaan

mengenai
mengenai

web,

keterbatasan

format

media.

fasilitas
Sehingga

yang

disediakan

Kesimpulan

dari

penelitiannya dari Ana Pujiastuti bahwa semua permasalahan tersebut
Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta perlu mengadakan sosialisasi
mengenai web www.digilib.uin-suka.ac.id dan perlu adanya penambahan
format media yang diperuntukkan bagi mahasiswa tunanetra, semisal koleksi
9

Ana Pujiastuti, “Perilaku Pencarian Informasi Mahasiswa Tunanetra di Perpustakaan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”, skripsi diakses pada 22 September 2014 dari http://digilib.uinsuka.ac.id/6781/1/BAB%20I,%20BAB%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
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yang akan menunjang perkuliahanya dalam bentuk e-books ataupun talking
books.
Dini Dwi Lestari (04141894) dengan judul skripsi “Perilaku Pemakai
Tunanetra Dalam Mengakases Informasi Menggunakan Screen Reader Jaws
(Job Access With Speech) Di Rumah Baca Dria Manunggal Yogyakarta”.10
menggunakan penelitian deskriptif, dengan obyek penelitian perilaku pemakai
tunanetra mengakses informasi menggunakan screen reader JAWS. Hasil
penelitian ini adalah frekuensi pemakai dalam mengakses informasi
menggunakan screen reader JAWS masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan
72,7% responden menjawab dalam satu minggu mereka mengakses informasi
menggunakan screen reader JAWS kurang dari satu kali. Sebanyak 63,6%
responden menggunakan waktu 1-2 jam untuk mengakses informasi. Mereka
lebih memilih informasi dari internet sebanyak 63,6%. Informasi lain diakses
dari DTB sebanyak 27,3% dan meldic sebanyak 9,1%. Responden sebanyak
63,6% mengakses jenis informasi aktual berupa berita, infotainment, musik
dan fiksi untuk mendapatkan hiburan (rekreasi). Dan 36,4% responden
mengakses informasi jenis informasi pendidikan untuk menyelesaikan tugas
pendidikannya. Saat melakukan akses informasi, pemakai mengalami
hambatan dikarenakan komputer yang kurang dapat memfasilitasi pemakai
10

Dini Dwi Lestari, “Perilaku Pemakai Tunanetra Dalam Mengakases Informasi
Menggunakan Screen Reader Jaws (Job Access With Speech) Di Rumah Baca Dria Manunggal
Yogyakarta”, skripsi diakses pada 22 September 2014 dari
https://www.google.com/search?hl=en&sclient=pab&q=Perilaku+Pemakai+Tunanetra+Dalam+Menga
kases+Informasi+Menggunakan+Screen+Reader+Jaws+%28Job+Access+With+Speech%29+Di+Rum
ah+Baca+Dria+Manunggal+Yogyakarta%E2%80%9D.&btnG=
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dalam mengakses informasi. Baik karena sistem komputer yang kurang
mendukung maupun software JAWS 6 yang belum bisa membaca semua
tampilan yang ada di layar komputer. Hambatan lain dikarenakan pemakai
kurang terampil mengoperasikan komputer. Saat mengalami hambatan,
pemakai

banyak

meminta

bantuan

petugas

perpustakaan

untuk

menyelesaikannya. Sehingga kesimpulan dari penelitiannya ini Dini Dwi
Lestari bahwa komputer sebagai sarana akses informasi diperbaiki dan
ditingkatkan daya operasionalnya, mengadakan pendidikan pemakai dan
menambah koleksi dari berbagai jenis informasi.
Amalia Nurma Dewi dalam jurnalnya yang berjudul “Perilaku
Pencarian Informasi Pemustaka Perpustakaan Pertuni Dalam Menggunakan
Jaws Software”11 Desain penelitian yang digunakannya adalah penelitian
kualitatif dengan metode deskriptif. Dari hasil penelitian Amalia Nurma Dewi
bahwa informan memiliki pola pencarian informasi yang berbeda. Pola
pencarian informan dibagi menjadi pola A dan pola B. Pola A meliputi
inisiation, differentiating, dan ending. Sementara untuk pola B meliputi
inisiation, searching, differentiating, extracting, verifying, monitoring, dan
presentation. Hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah sulitnya
mencari informan yang mengetahui dan menggunakan JAWS software
Sehingga kesimpulan dari penelitian Amalia Nurma Dewi agar perpustakaan
11

Amalia Nurma Dewi, “Perilaku Pencarian Informasi Pemustaka Perpustakaan Pertuni
Dalam Menggunakan Jaws Software”, 22 September 2014 dari http://ejournals1.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/788
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pertuni menyediakan pendidikan pemakai dalam menggunakan JAWS
software dan menambah jumlah pelatih yang menangani pelatihan
menggunakan JAWS software.
Dari berbagai tulisan diatas, menggambarkan bagaimana membentuk
pola atau rumusan mengenai perilaku pencarian informasi bagi tunanetra,
mengenai penyandang tunanetra dalam mengakses informasi menggunakan
Screen Reader JAWS (Job Access With Speech) dan berbagai cara untuk
mengetahui perilaku pencarian informasi penyandang tunanetra dalam
mencari informasi di sebuah perpustakaan yang bersangkutan. Dan belum ada
yang membahas mengenai penyandang tunanetra dalam mengakses informasi
menggunakan komputer berbicara (software NVDA) (Non Visual Desktop
Access), serta lokasi yang akan dilaksanakan ini belum ada yang
membahasnya. Maka dari itulah salah satu alasan juga mengapa peneliti
mengangkat judul demikian.
1.5

Kerangka Teori
1.5.1

Perilaku Pencarian Informasi
Dalam Kamus Bahasa Indonesia kata perilaku berarti
tanggapan atau reaksi seseorang (individu) terhadap rangsangan atau
lingkungan.12 Perilaku dapat diartikan juga sebagai perbuatan nampak
dalam hubungan pencarian informasi yang bersifat rasional dan

12

Tulus Tu’u, Peran Disiplin Pada Perilaku Dan Prestasi Belajar (Jakarta: Gramedia
Widiasarana Indonesia, 2004), h.63.
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memenuhi

spesifikasi

tertentu

dalam

pencarian

informasi.13

Sedangkan Perilaku Pencarian Informasi adalah kegiatan dalam
menentukan dan mengidentifikasikan pesan untuk memuaskan
informasi yang dirasakannya. Menurut Belkin dan Vickery perilaku
pencarian informasi dimulai adanya kesenjangan dalam diri sipencari
yaitu antara pengetahuan yang dimiliki saat itu dengan kebutuhan
informasi yang diperlukan.14
Dalam spesifikasi pencarian informasi terkandung beberapa
unsur, yaitu: (1) unsur tingkah laku nyata (performance),

berisi

unsur-unsur kelakuan yang pasti ditampakkan dalam kegiatan
pencarian informasi; (2) unsur isi informasi yang dicarinya, dapat
dikaitkan dengan tujuan dari pencarian

tersebut; (3)

unsur

penyesuaian, berisi unsur-unsur yang memungkinkan seseorang dapat
menyesuaikan diri dengan situasi tertentu yang berkaitan dengan
proses interaksi dan unit informasi. Unsur penyesuaian dapat berupa
pengambilan

keputusan

untuk menghadapi

situasi tertentu yang

berkaitan dengan kebutuhan dan perilaku pencarian informasi; dan (4)

13
Darmono, Studi Tentang Kebutuhan dan Perilaku Pencarian Informasi Mahasiswa Skripsi
di IKIP Malang. Tesis Pasca Sarjana Bidang Ilmu Informatika Program Studi Ilmu Perpustakaan
(Jakarta: Universitas Indonesia, 2000), h.30.
14
Darmono, Studi Tentang Kebutuhan dan Perilaku Pencarian Informasi Mahasiswa Skripsi
di IKIP Malang, Tesis Pasca Sarjana Bidang Ilmu Informatika Program Studi Ilmu Perpustakaan, h.5.
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unsur proses, berisi unsur-unsur yang berhubungan dengan proses
pencarian informasi.15
Jadi perilaku pencarian informasi adalah tingkah laku
seseorang yang melakukan aktifitas untuk mencari informasi sebagai
suatu kebutuhan dalam mengakses informasi
1.5.2

Tunanetra
Menurut Koestler di dalam bukunya “The Unseen Minority: A
Social History of Blindness in the United States” Definisi Tunanetra
adalah ketajaman penglihatan pusat 20/200 atau kurang pada bagian
mata lebih baik dengan kaca mata koreksi atau ketajaman penglihatan
pusat lebih dari 20/200 jika terjadi penurunan ruang di mana terjadi
pengerutan suatu bidang penglihatan sampai tingkat tertentu sehingga
diameter terlebar dari ruang penglihatan membentuk sudut yang
besarnya tidak lebih dari 20 derajat pada pada bagian mata yang lebih
baik.16
Definisi

diatas

menunjukkan

seseorang

hanya

dapat

membedakan dari jarak 20 kaki huruf atau simbol dimana penglihatan
normal dapat melakukannya dari jarak 200 kaki, orang tersebut
dikategorikan mempunyai tingkat ketajaman penglihatan 20/200

15

Darmono,“Kebutuhan dan Perilaku Pencarian Informasi Mahasiswa”, skripsi diakses
pada 22 September 2014 dari http://eprints.lib.ui.ac.id.eprint/12083.
16
Kostler F, “The Unseen Minority: A Social History of Blindness in the United States” (New
York: David McKay, 1976), h.45
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sehingga dianggap buta secara hukum. Definisi ini juga menunjuk
orang yang menunjukkan luas penglihatan 20 derajat atau kurang
dianggap buta secara hukum.17
1.5.3

Komputer berbicara (Software NVDA)
Komputer adalah suatu alat elektonik yang mampu melakukan
beberapa tugas sebagai berikut menerima input, memproses input tadi
sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil
dari pengolahan, dan menyediakan output dalam bentuk informasi.18
Sedangkan Komputer berbicara Menurut Bayu Yulianto selaku
Sekjend DPP Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) adalah
komputer biasa yang tidak dilengkapi dengan huruf braille. Komputer
biasa dilengkapi dengan software yang bisa mengubah tulisan yang
dikonversikan dengan suara. Dengan memanfaatkan teknologi suara,
tunanetra dimungkinkan untuk mengakses layar komputer. Dengan
bantuan scanner, orang tunanetra juga bisa mengakses buku yang
dibacakan software ini. Komputer sangat egaliter, semua bisa
mengakses dengan prinsip kesetaraan. Banyak yang menyebut
komputer yang disertai software pembaca ini dengan nama “komputer
berbicara”. Terdengar lucu bagi orang awas, namun faktanya

17

J. David Smith dan Mohammad Sugiarmin, Mif Baihaqi (ed.), Inklusi: Sekolah Ramah
Untuk Semua (Bandung: Nuansa, 2009), h.241.
18
Khusnul Kholisah.”Komputer dan Tunanetra,” artikel diakses pada 31 Desember 2014 dari
https://duniapunya.files.wordpress.com/2010/07/komputer-dan-tunanetra1.pdf
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komputer seperti itu memang benar berbicara.”19 Sedangkan NVDA
(Non Visual Desktop Access) menurut Michael Curran dan James Teh
adalah

pembaca

layar

(screen

reader)

tak

berbayar

yang

memungkinkan penyandang tunanetra untuk menggunakan komputer.
Aplikasi ini dapat membaca teks pada layar dalam suara yang
terkomputerisasi. Pembaca dapat mengkontrol apa yang akan dibaca
dengan memindahkan kursor ke area yang terdapat teks dengan tanda
panah di keyboard.20
Jadi komputer berbicara adalah komputer yang dapat
mengeluarkan suara yang didukung software NVDA atau pembaca
layar

yang

mempermudah

penyandang

tunanetra

dalam

mengoperasikan komputer.
1.6

Metodelogi Penelitian
1.6.1

Jenis Penelitian
Metode Penelitian merupakan rangkaian cara atau kegiatan
pelaksanaan penelitian yang didasari oleh asumsi-asumsi dasar,
pandangan-pandangan filosofis dan ideologis, pertanyaan dan isu-isu
yang dihadapi.21 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode

19

Mbonk (ed.), “Komputer Bicara Untuk Tunanetra”, Kompas.com, 8 Maret 2010, diakses
pada 31 Desember 2014 dari http://edukasi.kompas.com/read/2010/03/08/12052697/Komputer
Bicara.untuk.Tunanetra.
20
“NV Access Home of the free NVDA Screen Reader,” artikel diakses pada 2 Januari 2015
dari http://www.nvaccess.org/
21
Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2010), h. 52.
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penelitian kualitatif. Metode Penelitian Kualitatif sebagai prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis
atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, dan Jenis
Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian
deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau
fenomena-fenomena

apa

adanya.22

Karena

penelitian

dengan

pendekatan deskriptif kualitatif lebih menekankan analisis pada
proses penyimpulan deduktif serta memperoleh deskripsi, penulis
mencoba menggambarkan bagaimana perilaku pencarian informasi
penyandang tunanetra dalam mengakses informasi menggunakan
komputer berbicara (software NVDA) di Perpustakaan SLB - A
(Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra) PRPCN (Panti Rehabilitasi
Penyandang Cacat Netra) Palembang.
1.6.2

Jenis dan Sumber Data
a.

Jenis data
Jenis data dalam penelitian ini yaitu informasi tentang
perilaku pencarian informasi penyandang tunanetra dalam
mengakses informasi menggunakan komputer berbicara (Software
NVDA) di Perpustakaan SLB- A (Sekolah Luar Biasa Bagian
Tunanetra) PRPCN (Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra)
Palembang). Jumlah komputer berbicara di Perpustakaan SLB- A

22

Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, h.18
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(Sekolah

Luar

Rehabilitasi

Biasa

Penyandang

Bagian
Cacat

Tunanetra)
Netra)

PRPCN

(Panti

Palembang

secara

keseluruannya berjumlah 14 unit komputer. Dalam penelitian
kualitatif ini lebih bersifat understanding (memahami) terhadap
fenomena atau gejala sosial, karena bersifat to learn about the
people (orang sebagai subyek penelitiannya).
b. Sumber data
Sumber data merupakan dari mana data-data diperoleh
dalam penelitian yang sedang dilakukan dan subjek dari mana data
dapat diperoleh.23 Pada penelitian ini penulis menggunakan 2
sumber data yaitu data primer dan data sekunder.
1) Data Primer adalah data-data yang diperoleh penulis dari hasil
wawancara. Berupa bentuk komunikasi langsung penulis
terhadap informan dalam penelitian ini. Adapun sumber data
primer yang dipilih sebagai sumber informasi berdasarkan
karakteristik yang ditentukan oleh penulis yaitu sebagai
berikut:
a)

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

23

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka
Cipta, 2013), h.172
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Cacat Netra) Palembang yang memanfaatkan layanan
komputer berbicara (Software NVDA)
b)

Kepala sekolah dan petugas perpustakaan SLB - A
(Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra) PRPCN (Panti
Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra) Palembang

2) Data Sekunder adalah data yang bersifat menunjang
penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber seperti bukubuku, laporan dan dokumentasi sekolah yang dapat dijadikan
sebagai pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah
penelitian.
1.6.3

Informan Penelitian
Informan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah orang
yang memberi infomasi atau orang yang menjadi sumber data dalam
penelitian (narasumber).24 Informan adalah orang yang diwawancarai,
diminta informasi oleh peneliti dan diperkirakan orang yang menjadi
ini menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari objek
penelitian.

24

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia Ed. Ketiga (Jakarta: Balai
Pustaka, 2005), h.432.
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Informan penelitian ini adalah siswa, kepala sekolah dan
petugas perpustakaan untuk lebih validnya informan ini akan penulis
kategorikan ke dalam informan sebagai berikut:
a. Siswa pada tingkat SMPLB berjumlah 7 orang dan siswa pada
tingkat SMALB berjumlah 10 orang.
b. 1 orang Kepala sekolah dan 2 orang petugas perpustakaan.
1.6.4

Teknik Pengumpulan Data
a.

Observasi (Pengamatan)
Observasi

merupakan

suatu

teknik

atau

cara

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan
kegiatan yang sedang berlangsung.25 Orang sekali mengartikan
observasi

sebagai

suatu

aktivitas

yang

sempit,

yakni

memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata. Observasi
dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran,
peraba dan pengecap.

26

Observasi dilakukan secara terstruktur

yang mana dalam observasi ini dirancang secara sistematis,
tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya. Jadi
penulis telah tahu tentang variabel apa yang akan diamati.

25
26

Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, h. 220.
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian:Suatu Pendekatan Praktik, h.199
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b. Wawancara (Interview)
Interview sering juga disebut dengan wawancara adalah
sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer).27
Bahwa

wawancara

keterangan untuk

merupakan

proses

dalam

memperoleh

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab

sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau
orang yang diwawancarai atau tanpa menggunakan pedoman
(guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat
dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dalam wawancara ini
ditunjukan kepada informan (siswa, kepala sekolah, dan petugas
perpustakaan), untuk mendapatkan data tentang perilaku pencarian
informasi penyandang tunanetra dalam mengakses informasi
menggunakan

komputer

berbicara

(software

NVDA)

di

Perpustakaan SLB - A (Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra)
PRPCN (Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra) Palembang.
Metode ini dipakai untuk mendapatkan data primer dan tanpa
batasan pertanyaan yang terikat, jadi penulis lebih leluasa dalam
bertanya sehingga data yang didapat juga lebih lengkap, relevan,
dan akurat.

27

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, h.198
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c.

Dokumentasi
Dokumentasi asal dari katanya dokumen, yang artinya
barang-barang tertulis.28 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.29 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.
1.6.5

Teknik Analisis Data
Tugas menganalisis data tidak seberat mengumpulkan data,
baik tenaga maupun pertanggung jawaban. Akan tetapi, menganalisis

28
29

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, h.201
Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, h. 221.
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data membutuhkan ketekunan dan pengertian terhadap jenis data.
Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah
sebagai berikut:
a. Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data, penulis melakukan analisis data
bersamaan dengan tahap pengumpulan data. Data diperoleh dari
hasil observasi, wawancara dengan informan dan dokumen yang
digunakan sebagai data-data penelitian
b. Reduksi Data
Reduksi data merupakan sebagai proses pemilihan,
pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan
transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan.
Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan,
menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan
mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga
kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
c. Penyajian Data
Setelah penulis melakukan reduksi data, maka selanjutnya
adalah menyajikan data. Penyajian data adalah menyajikan
sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan
adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sajian
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data merupakan narasi mengenai berbagai hal yang terjadi atau
ditemukan di lapangan, yaitu hasil wawancara dan observasi
d. Penarikan Kesimpulan
Data-data yang sudah dijabarkan dalam bentuk narasi
akhirnya diberi suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan
dengan melihat keseluruan data yang diperoleh selama proses
penelitian.
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, Metodelogi
Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.
Bab II: Landasan Teori Bab ini berisikan landasan teori mengenai
Informasi, Kebutuhan Informasi, Sumber-Sumber Informasi, Perilaku
Pencarian

Informasi,

Pengertian

Tunanetra,

Karakteristik

Tunanetra,

Kemampuan Bahasa dan Bicara Penyandang Tunanetra, Komputer berbicara,
Komputer berbicara Untuk Penyandang Tunanetra, NVDA, Pengenalan
Komputer

berbicara

(Software

NVDA),

Perpustakaan,

Perpustakaan

Tunanetra, Perpustakaan Ideal Untuk Tunanetra, Fasilitas dan Layanan
Perpustakaan Bagi Pemustaka Tunanetra.
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Bab III: Deskripsi Wilayah Penelitian Bab ini berisi diskripsi
wilayah penelitian mulai dari Sejarah Singkat Berdirinya SLB-A PRPCN
Palembang, Keadaan Perpustakaan SLB-A, Visi dan Misi SLB-A, Keadaan
Guru dan Tenaga Petugas Perpustakaan SLB-A PRPCN, Anggota
Perpustakaan SLB-A PRPCN, Koleksi Perpustakaan SLB-A PRPCN,
Koleksi-Koleksi Bahan Pustaka, Sarana dan Prasarana Perpustakaan SLB-A
PRPCN, dan Data Siswa SLB-A PRPCN Palembang.
Bab IV: Hasil dan Pembahasan Bab ini berisikan hasil dan
pembahasan mengenai Perilaku Pencarian Informasi Penyandang Tunanetra
Dalam Mengakses Informasi Menggunakan Komputer berbicara (Software
NVDA), Dan Kendala-Kendala Yang Dihadapi Siswa Dalam Mengakses
Informasi

Menggunakan

Komputer berbicara (Software NVDA)

Di

Perpustakaan SLB - A (Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra) PRPCN (Panti
Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra) Palembang.
Bab V: Kesimpulan Dan Saran Bab ini berisikan kesimpulan yang
berdasarkan dari analisis hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai
Perilaku Pencarian Informasi Penyandang Tunanetra Dalam Mengakses
Informasi

Menggunakan

Komputer berbicara (Software NVDA)

Di

Perpustakaan SLB - A (Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra) PRPCN (Panti
Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra) Palembang, Dan saran yang berikan
bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan
penelitian yang dilakukan penulis di Perpustakaan SLB - A (Sekolah Luar
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Biasa Bagian Tunanetra) PRPCN (Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat
Netra) Palembang agar lebih optimal dalam memberikan fasilitas maupun
layanan kepada siswa-siswi di SLB – A PRPCN Palembang.
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BAB II
LANDASAN TEORI
2.1

Informasi
Ada beragam teori informasi yang diungkapkan oleh para ahli yang
berusaha menjelaskan tentang makna “informasi” dalam kalimat yang bisa
dipahami oleh orang banyak dalam pengertian yang hampir seragam.
Informasi menurut Gordon B.Davis dalam bukunya berjudul Management
Information System, adalah data yang sudah diproses menjadi bentuk yang
berguna bagi pemakai, dan mempunyai nilai pikir yang nyata bagi pembuatan
keputusan pada saat sedang berjalan atau untuk prospek

masa depan.30

Menurut Davis, Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah
bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan
keputusan ini atau saat mendatang.31 Menurut Yusuf “informasi terdiri dari
informasi tidak terekam dan informasi terekam”.32 Definisi lain menurut Tata
“Informasi adalah data yang telah diproses kedalam suatu bentuk yang
mempunyai arti bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata dan terasa
bagi keputusan saat itu dan keputusan mendatang”.33 Sedangkan dari sudut

30

Zulkifli Amsyah, Manajemen Sistem Informasi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1977),

h.289.
31

Abdul Kadir, Pengenalan Sistem Informasi Edisi Revisi (Yogyakarta: Andi, 2010), h.45.
Pawit M.Yusuf, Teori dan Praktis Penelusuran Informasi: Informasi Retrieval (Jakarta:
Prenda Media Group, 2004), h.5
33
Tata Sutabri, Sistem Informasi Manajemen, edisi 1(Yogyakarta: Andi Offset, 2005), h.15.
32
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pandang dunia perpustakaan, informasi adalah suatu rekaman fenomena yang
diamati, atau bisa juga berupa keputusan yang dibuat seseorang.34
Sulit membatasi definisi informasi secara umum yang berlaku
menyeluruh karena informasi itu sendiri mempunyai aspek yang sangat
kontekstual yang sangat bergantung kepada bidang yang menggarapnya. Para
ahli yang lain juga mengusulkan beberapa definisi, namun tak ada satupun
yang mengandung unsur umum, karena itu definisi yang ada itu kurang
komprehensif. Seperti yang dikatakan oleh Yusuf, “bahwa sulit membatasi
konsep informasi secara tegas dan menyeluruh, dan para ahlipun tidak mau
membatasinya dengan tegas.”35
Oleh karena itu, penulis mencoba menyimpulkan secara umum dari
definisi informasi yang dikemukakan oleh beberapa para ahli berdasarkan
perbandingan definisi-definisi informasi yang dirumuskan oleh para ahli
diatas, bahwa “informasi adalah suatu rekaman fenomena yang diamati yang
menghasilkan data kemudian data tersebut telah diolah melalui suatu proses
ke dalam suatu bentuk sehingga menjadi lebih berguna dan lebih berarti bagi
yang menerimanya yang memberikan segala pengetahuan baik itu
dikomunikasikan secara lisan atau tidak terekam maupun dalam bentuk
terekam”.

34

Leight Eastabrook, Libraries in Post Idustrial Society: A Neal-Schuman Professional
Book (USA: Oryx Press, Cammelbeck Road, Phonix, 1977), h.245
35
Pawit M.Yusuf, Teori dan Praktis Penelusuran Informasi: Informasi Retrieval, h.374.
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2.1.1

Kebutuhan Informasi
Di era globalisasi informasi telah menjadi kebutuhan utama
dalam kehidupan manusia. Pemanfaatannya telah merambah ke
seluruh aspek kehidupan tidak terkecuali di bidang perpustakaan.
Kebutuhan Informasi merupakan suatu informasi yang diinginkan
seseorang untuk pekerjaan, penelitian, kepuasan 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.
Menurut Kuhlthau bahwa kebutuhan informasi muncul akibat
kesenjangan pengetahuan yang ada dalam diri seseorang dengan
kebutuhan informasi yang

diperlukan. Kesenjangan tersebut dapat

diatasi, yaitu seseorang akan berusaha mencari informasi, agar
pengetahuan yang dibutuhkan segera terpenuhi.36 Sedangkan menurut
Krikelas bahwa kebutuhan informasi adalah pengakuan tentang adanya
ketidakpastian dalam diri seseorang yang mendorong seseorang untuk
mencari informasi. Dalam kehidupan yang sempurna, kebutuhan
informasi (information needs) sama dengan keinginan informasi
(information wants). Namun pada umumnya, ada kendala seperti

36

Putu Laxman Pendit, Penelitian Ilmu Perpustakaan dan Informasi: suatu pengantar diskusi
Epistimologi da Metodelogi Penelitian, h.236.
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ketiadaan waktu, kemampuan, biaya, faktor fisik, dan faktor individu
lainnya, yang menyebabkan tidak semua kebutuhan informasi menjadi
keinginanan informasi. Jika seseorang sudah yakin bahwa informasi
benar-benar diinginkan, keinginan informasi akan berubah menjadi
permintaan informasi (information demands)37
Kiranya sudah cukup jelas bahwa setiap orang, setiap
kelompok orang, atau organisasi, mempunyai kebutuhan yang sangat
besar terhadap informasi. Tanpa informasi manusia tidak dapat
berperan

banyak

dengan

lingkungannya.

Semua

kegiatan

membutuhkan informasi yang tepat supaya arah kegiatan ini dapat
dikendalikan dengan baik sesuai dengan tujuan dan pengelolaan
kegiatan yang bersangkutan.38
Untuk sekedar mencari tahu mengapa semua orang mempunyai
kebutuhan akan informasi alasannya karena informasi dibutuhkan
untuk hasrat memenuhi kebutuhan hidup. Dan itu semua merupakan
tugas utamanya perpustakaan untuk menghimpun, mengolah, dan
kemudian menyebarluaskan informasi kepada yang berhak.
2.1.2 Sumber-sumber Informasi
Untuk

memenuhi

kebutuhan

informasi,

setiap

orang

diharuskan untuk berinteraksi dengan sumber-sumber informasi.
37

Sri Purnomowati, Kasus Kepustakawaan Kita: beberapa hasil penelitian (Jakarta: Pusat
Dokumentasi dan Informasi Ilmiah LIPI, 2006), h.71-72
38
Pawit M.Yusuf, Teori dan Praktis Penelusuran Informasi: Informasi Retrieval, h.80
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Sumber-sumber informasi tersebut ada banyak jenisnya, ada buku,
majalah, surat kabar, radio, rekaman informasi lainnya.39 Sebenarnya
sumber dari informasi itu sendiri adalah data.
Menurut Sutabri “Data merupakan suatu yang diolah
melalui suatu model menjadi informasi, penerima kemudian
menerima informasi tersebut, membuat suatu keputusan dan
melakukan tindakan, yang berarti menghasilkan suatu tindakan
yang lain yang akan membuat sejumlah data kembali. Data
tersebut akan ditangkap sebagai input, diproses kembali lewat
suatu model dan seterusnya membentuk suatu siklus. 40
Siklus Informasi dapat digambarkan sebagai berikut:
Masukan
(Data)

Data
(Ditangkap)

Hasil Tindakan

Proses
(Model
)

Keluaran
(Informasi)

Penerima

Basis
data

Tindakan
Keputusan

Gambar: Siklus Informasi (Bruch dan Grudnitski)41

39

Pawit M.Yusuf, Teori dan Praktis Penelusuran Informasi: Informasi Retrieval, h.12
Tata Sutabri, Sistem Informasi Manajemen, edisi 1, h.21
41
Abdul Kadir, Pengenalan Sistem Informasi Edisi Revisi (Yogyakarta: Andi, 2010), h.46.
40
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Sebagaimana diketahui perpustakaan sebagai pusat sumber
informasi, semua jenis perpustakaan berfungsi sebagai tempat dan
sekaligus sebagai pusat pengelolaan dan penyebarluasan informasi
untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkannya. Jadi sumbersumber informasi semuanya diorganisasikan oleh perpustakaan di
segala jenisnya dengan tujuan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya
oleh segenap anggota masyarakat sesuai dengan tingkat dan jenis
kebutuhannya.42
2.2

Perilaku Pencarian Informasi
Perilaku informasi merupakan keseluruan pola laku manusia terkait
dengan keterlibatan informasi. Putu Laxman Pendit yang mengulas dan
mengembangkan pandangan Wilson yang dikenal sebagai pemerhati khusus
perilaku pencarian informasi menyusun beberapa batasan tentang perilaku
informasi dan aspek-aspek aksesorisnya.
Beberapa batasan Wilson menyajikan definisi sebagai berikut:43
1.

Perilaku informasi (information behavior) yang merupakan keseluruan
perilaku manusia berkaitan dengan sumber dan saluran informasi,
termasuk perilaku pencarian dan penggunaan informasi baik secara
aktif maupun secara pasif. Menonton TV dapat dianggap sebagai
perilaku informasi, demikian pula komunikasi antarmuka.

42

Pawit M.Yusuf, Teori dan Praktis Penelusuran Informas i: Informasi Retrieval, h.13-14
Putu Laxman Pendit, Penelitian Ilmu Perpustakaan dan Informasi: suatu pengantar diskusi
Epistimologi da Metodelogi Penelitian, h.29-30.
43
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2.

Perilaku

penemuan

informasi

(information

seeking

behavior)

merupakan upaya menemukan informasi dengan tujuan tertentu
sebagai akibat dari adanya kebutuhan untuk memenuhi tujuan tertentu.
Dalam upaya ini, seseorang bisa saja berinteraksi dengan sistem
informasi hastawi (surat kabar, majalah, perpustakaan), atau yang
berbasis komputer.
3.

Perilaku pencarian informasi (information searching behavior)
merupakan perilaku di tingkat mikro, berupa perilaku mencari yang
ditunjukkan seseorang ketika berinteraksi dengan sistem informasi.
Perilaku terdiri dari berbagai bentuk interaksi dengan sistem, baik di
tingkat interaksi dengan komputer (misalnya penggunaan mouse atau
tindakan mengklik sebuah link), maupun di tingkat intelektual dan
mental (misalnya penggunaan strategi Boolean atau keputusan
memilih

buku

paling relevan

di

antara

sederetan

buku

di

perpustakaan).44
4.

Perilaku penggunaan informasi (information user behavior) terdiri dari
tindakan-tindakan fisik maupun mental yang dilakukan seseorang

44

Dalam bahasa inggris seeking dibedakan searching. Di Indonesia selama ini keduanya
diterjemahkan sebagai “mencari”, lawan kata dari menelusuri secara serempangan, atau merawak
(broswing). Menurut Putu Laxman Pendit, sesuai uraian Wilson diatas, seeking bersifat lebih umum
walaupun tidak seserampangan browsing, sedangkan searching bersifat lebih khusus dan terarah.
Sebab itu, dalam buku Penelitian Ilmu Perpustakaan dan Informasi: Suatu Pengantar Diskusi
Epistemologi dan Metodelogi mengenai Information Seeking adalah upaya menemukan informasi
secara umum, dan information searching adalah aktivitas khusus cari informasi tertentu yang sedikit
banyaknya sudah lebih terencana dan terarah, h.30.
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ketika seseorang menggabungkan informasi yang ditemukannya
dengan pengetahuan dasar yang sudah ia miliki sebelumnya.
Dalam definisi di atas, tampak bahwa dalam konteks pembahasan
perilaku informasi, yang menjadi pusat kajian tentulah manusia sebagai objek
dan subjeknya sekaligus. Manusia sebagai pelaku, pengguna, pencipta, dan
penyampai (komunikator dan komunikan sekaligus). Dan untuk Perilaku
Pencarian Informasi ada beberapa model teori yang diungkapkan oleh
beberapa ahli diantaranya sebagai berikut:
Model perilaku informasi diperkenalkan oleh Wilson pada tahun 1981
adalah model yang memperlihatkan adanya sebuah hubungan sederhana
diantara proposisi teoritis dan proses yang menjelaskan tentang penjelasan
dan

pemuasan

kebutuhan

informasi

seseorang.

Model

ini

dapat

dikelompokkan menurut kategori tertentu misalnya, tingkat kognisinya,
tingkat perilaku sosial, atau menurutkan pada gambaran perilaku yang mereka
tunjukkan (dilihat dari aspek fisik dan mental pengguna dalam melakukan
aktivitas informasi). Content dari model ini tergantung dari perspektif
penelitian yang digunakan misalnya perspektif kognitif, sosial, socialcognitive, dan organisasional. Menurut Teori Wilson memberikan definisi
information seeking behavior sebagai perilaku pencarian informasi yang
bertujuan untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Dalam pencarian
informasinya, individu akan berinteraksi atau menggunakan sistem pencarian
manual melalui tekstual seperti buku, koran, majalah ilmiah dan perpustakaan,
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atau juga dapat menggunakan media yang berbasis komputer seperti internet.
Dengan kata lain, perilaku pencarian informasi adalah suatu kegiataan atau
aktivitas dari individu dalam mencari informasi yang dibutuhkan atau
diinginkan dengan suatu tujuan tertentu.
Selanjutnya

menurut

Teori

Ellis

mengemukakan

beberapa

karakteristik perilaku pencarian informasi dari para peneliti, pertama-tama ia
menggambarkan karakteristik dari peneliti sosial, science, dan engineering.
Karakteristik yang dikemukan Ellis sebagai berikut:
1. Starting artinya individu mulai mencari informasi misalnya bertanya
pada seseorang yang ahli di salah satu bidang keilmuan yang diminati
oleh individu tersebut.
2. Chaining artinya menulis hal-hal yang dianggap penting dalam sebuah
catatan kecil. Suatu cetak biru sebuah tulisan tertentu.
3. Browsing artinya suatu kegiatan mencari informasi yang terstruktur
atau semistruktur.
4. Differentiating artinya pembagian atau reduksi data atau pemilihan
data, mana yang akan digunakan dan mana yang tidak perlu.
5. Monitoring artinya selalu memantau atau mencari berita-berita atau
informasi-informasi yang terbaru (up-to-date).
6. Extracting artinya mengambil salah satu informasi yang berguna
dalam sebuah sumber informasi tertentu. Misalnya, salah satu file dari
sebuah world wide web (www) dalam dunia internet.
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7. Verifying artinya mengecek ukuran dari data yang telah diambil.
8. Ending artinya akhir dari pencarian.
Selanjutnya menurut Teori Carol Kuhlthau mengemukan beberapa
tahapan dari perilaku pencarian informasi yaitu inisiation, selection,
exploration, formulation, collection, and presentation.45 Pada tahap inisiation
merupakan tahap awal saat individu menyadari adanya kebutuhan informasi
dan muncul keinginan untuk memenuhinya, saat itulah proses pencarian
dimulai. Pada tahap selection individu mulai mengumpulkan informasi untuk
memenuhi kebutuhannya pada sumber-sumber informasi tertentu. Kumpulan
informasi tersebut dipertimbangkan berdasarkan kriteria yang sesuai dengan
kepentingan tempat kerja/kegiatan, biaya, waktu yang tersedia. Pada tahap
exploration individu menyelaraskan konsep yang ada dalam stuktur
kognisinya dengan informasi yang telah diperoleh. Individu akan memperluas
informasi untuk memperoleh informasi yang kemungkinan lebih relevan.
Dalam tahap formulation kognisi individu yang sudah dipenuhi oleh informasi
akan mempersempit atau mempertajam informasi yang diperlukan, sehingga
ia akan memformulasikan kembali tujuannya mencari informasi tersebut.
Tahap berikutnya collection yaitu individu kembali menunjukkan dengan

45

Nunung Masruriyah, “Perilaku Pencarian Informasi Dalam Memenuhi Kebutuhan
Informasi Mahasiswa UIN di Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah”, skripsi diakses pada 5
juni 2015 dari
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/111browse?type=author&order=ASC&rpp=20
&value=Nunung+Masruriyah
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mengumpulkan dan menyeleksi informasi yang dimilikinya untuk menjadi
lebih focus. Tahap terakhir dalam proses pencarian informasi atau tahap
presentation merupakan tahap penentuan apakah individu tersebut puas atau
tidak puas dengan hasil temuannya.
2.3

Pengertian Tunanetra
Dalam bidang pendidikan luar biasa, anak dengan gangguan
penglihatan lebih akrab disebut dengan anak 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.
Dari uraian diatas, pengertian anak tunanetra adalah individu yang
penglihatannya (kedua-duanya) tidak berfungsi sebagai saluran penerima
informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti halnya orang awas. Untuk lebih
jelasnya klasifikasi tunanetra dapat dikelompokkan sebagai berikut:
1.

Blind = Buta

2.

Residual Vision = Masih adanya sisa penglihatan atau Low Vision =
Setengah Melihat46

46

Muhdar Munawar, Mengenal dan Memahami Orientasi dan Mobilitas (Jakarta Timur:
Luxima, 2013), h.16-18
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2.3.1 Karakteristik Tunanetra
Beberapa literatur mengemukakan beberapa karakteristik yang
mungkin terjadi pada penyandang tunanetra yang tergolong buta
sebagai akibat langsung maupun tak langsung dari kebutaannya
adalah:
a.

Curiga pada orang lain
Keterbatasan rangsangan visual, menyebabkan penyandang
tunanetra kurang mampu berorientasi pada lingkungannya
sehingga kemampuan mobilitasinya pun terganggu. Dalam
pengalaman sehari-hari mereka mengalami kepalanya terbentur
jendela, meja, kursi, pintu ataupun bertabrakan dengan orang
lain. Pengalaman seperti itulah, tentunya mengalami rasa sakit,
dan menimbulkan rasa kecewa dan menjadi sifat yang curiga
kepada orang lain.

b.

Mudah tersinggung
Tekanan-tekanan suara tertentu atau singgungan fisik yang
tidak sengaja dari orang lain dapat menyinggungi perasaan
penyandang tunanetra.

c.

Ketergantungan kepada orang lain
Dalam melakukan aktivitas sehari-hari, terkadang penyandang
tunanetra
konsekuensi

memerlukan
logis

dari

bantuan

orang

awas,

ketunanetraannya.

sebagai

Penyandang

61

tunanetra yang tergolong low vision umumnya memiliki
kepercayaan diri lebih tinggi dibandingkan penyandang
tunanetra blind.47
2.3.2 Kemampuan Bahasa dan Bicara Penyandang Tunanetra
Bentuk-bentuk gangguan bahasa dan bicara yang seringkali
terjadi pada anak tunanetra meliputi kesalahan ucap, pelat, dan gagap.
Frekuensi 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.48

47
Muhammad Ramond Rao, “Layanan Pemustaka Bagi Tunanetra Di Perpustakaan SLB-A
PRPCN Palembang”, Skripsi (Jakarta: Fakultas Adab, Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah,
2013), h.39-40
48
Mohammad Efendi, Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan, (Jakarta Timur: Luxima,
2013), h.47-48.
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2.4

Komputer berbicara
2.4.1 Pengertian Komputer
Definisi komputer berasal dari bahasa latin computare yang
mengandung arti menghitung. Karena luasnya bidang garapan ilmu
komputer,

para

pakar

dan

peneliti

sedikit

berbeda

dalam

mendefinisikan termininologi komputer. Berikut beberapa penjelasan
tentang pengertian komputer dari para pakar ahli:
1.

Menurut Hamacher, komputer adalah mesin penghitung
elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input
digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang
tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output berupa
informasi.

2.

Menurut Blissmer, komputer adalah suatu alat elektonik yang
mampu melakukan beberapa tugas sebagai berikut:

3.

a.

Menerima input.

b.

Memproses input sesuai dengan programnya.

c.

Menyimpan perintah-perintah dan hasil dari pengolahan.

d.

Menyediakan output dalam bentuk informasi.

Sedangkan Fuori, berpendapat bahwa komputer adalah suatu
pengolahan data yang dapat melakukan perhitungan besar
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secara cepat, termasuk perhitungan aritmatika dan operasi
logika, tanpa campur tangan dari manusia.49
Penulis mencoba menyimpulkan secara umum dari definisi
komputer yang dikemukakan oleh beberapa para pakar ahli
berdasarkan perbandingan definisi-definisi komputer yang dirumuskan
oleh para pakar ahli diatas, bahwa Komputer adalah suatu alat
elektronik atau mesin penghitung elektronik yang dapat melakukan
perhitungan

secara

cepat

dan

dapat

menerima,

memproses,

menyimpan, dan menyediakan output dalam bentuk informasi tanpa
campur tangan dari manusia.
2.4.2 Komputer berbicara Untuk Penyandang Tunanetra
Komputer berbicara biasa disebut dengan istilah screen reader
atau pembaca layar. Screen Reader merupakan sebuah perangkat lunak
yang berfungsi untuk membacakan setiap teks yang muncul di layar.
Kemudian teks itu diterjemahkan dalam bentuk audio berupa bahasa
atau bisa juga dalam bentuk huruf braille dengan menggunakan
hardware tambahan yang disebut braille display dan biasa digunakan
oleh

penyandang

tunanetra

sebagai

alat

accessibility

untuk

mengoperasikan sebuah komputer.50 Istilah screen reader ini sudah

49

Khusnul Kholisah.”Komputer dan Tunanetra,” https://duniapunya.files.wordpress.com/
2010/07/komputer-dan-tunanetra1.pdf
50
“NVDA Screen Reader Gratis Solusi Pengganti Screen Reader Berbayar,” artikel diakses
pada 2 Januari 2015 dari http://pijatunet.blogspot.com/2012/01/nvda-screen-reader-gratis-solusi.html.
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tidak asing lagi bagi penyandang tunanetra. Tunanetra yang ingin
mengakses komputer memang harus memiliki sebuah program screen
reader

(pembaca

layar).

Tugas

screen

reader

yaitu

menginterpretasikan semua tampilan visual yang ada di layar menjadi
output berupa audio yang bisa

didengarkan oleh penyandang

tunanetra. Screen Reader pertama kali dirilis pada tahun 1989 oleh
Ted Henter yang kehilangan penglihatannya pada tahun 1978 saat
kecelakaan kendaraan bermotor. Aplikasi screen reader ini dikenal
dengan nama JAWS (Job Access With Speed), software berbayar yang
harganya cukup mahal.51
JAWS (Job Access with Speech Syntesizer), adalah sebuah
pembaca layar (screen reader) merupakan sebuah piranti lunak
(software) yang berguna untuk membantu penderita tunanetra
menggunakan komputer. JAWS diproduksi oleh The Blind and Low
Vision Group (Freedom Scientific) di St. Petersburg, Florida, Amerika
Serikat. JAWS sengaja dibuat untuk penderita tunanetra dan orangorang yang menderita kelemahan dalam penglihatan (low vision)
sehingga mereka mudah menggunakan Microsoft Windows secara
personal. Dengan alat ini tentunya penderita tunanetra dan penderita
lemah daya penglihatan (low vision) mudah mengakses komputer dan

51

Fakhry, “NVDA Screen Reader Gratis Yang Handal,” artikel diakses pada 2 Januari 2015
dari http://www.kartunet.or.id/nvda-screen-reader-gratis-yang-handal-940
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bahkan bisa melepaskan ketergantungan pada orang lain dalam
menggunakannya.
Menurut Bayu Yulianto selaku Sekjen Persatuan
Tunanetra Indonesia (Pertuni) mengungkapkan “Komputer
bicara dengan dilengkapi software JAWS telah ditemukan,
namun masalah bagi tunanetra tidaklah berhenti sampai disini.
Masalah baru lagi telah menanti, yaitu kendala biaya. Bayu
Yulianto, yang dalam kesempatan wawancara dengan media
menyampaikan bahwa kendala utama para tunanetra adalah
mahalnya peranti lunak tersebut, dalam hal ini JAWS. Satu buah
peranti lunak JAWS saat ini harganya masih berkisar di harga
$1,200 (+/- Rp12.000.000,-), satu peranti lunak asli dapat
dipakai oleh 2 komputer. Hal ini tentunya sangat memberatkan
bagi para tunanetra yang sebagian besar didominasi oleh
kalangan ekonomi menengah kebawah”.52
2.4.3 NVDA (Non Visual Desktop Access)
NVDA (Non Visual Desktop Access) merupakan screen reader
(pembaca layar) yang bersifat gratis (freeware) yang memungkinkan
orang buta atau gangguan penglihatan untuk menggunakan komputer.
NVDA merupakan screen reader yang dapat membaca teks pada layar
dengan suara terkomputerisasi yang dapat mengontrol apa yang dibaca
untuk penyandang tunanetra dengan memindahkan kursor ke daerah
yang relevan dari teks dengan mouse atau panah pada keyboard.
NVDA bekerja dengan Microsoft Windows yang dapat di
download ke PC komputer, atau USB stick yang dapat digunakan
dengan komputer manapun. NVDA ini merupakan solusi bagi
52

Khusnul Kholisah.”Komputer dan Tunanetra,” https://duniapunya.files.wordpress.com/
2010/07/komputer-dan-tunanetra1.pdf
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penyandang tunanetra untuk mengoperasikan komputer karena hampir
semua screen reader termasuk JAWS merupakan software berbayar
yang harganya cukup mahal membuat penyandang tunanetra tidak
terjangkau untuk membelinya karena harus mengeluarkan dana yang
tidak sedikit jumlahnya untuk mendapatkan satu lisensi software yang
sifat komersial. Dan software NVDA inilah solusi yang sangat efektif
untuk penyandang tunanetra dalam mengoperasikan komputer.53
NVDA pertama kali ditemukan oleh Michael Curran dan
James Teh. Michael Curran dan James Teh bertemu dengan anak-anak
di sebuah kampus musik khusus orang buta, dimana mereka menyadari
bahwa mereka berbagi minat yang kuat dalam komputer. Beberapa
tahun kemudian mereka memutuskan untuk bergabung untuk
membantu meningkatkan aksesibilitas komputer untuk orang-orang
cacat buta. Bagi penyadang tunanetra ketika menggunakan komputer,
mereka sangat membutuhkan pembaca layar yang membaca teks pada
layar dengan suara sintetis atau dengan tampilan braille. Namun dalam
banyak kasus program pembaca layar, biayanya lebih dari harga
komputer itu sendiri.
Pada bulan April 2006 Michael mulai mengembangkan
pembaca layar gratis yang disebut NVDA (Non Visual Desktop
Access) untuk digunakan dengan komputer yang berjalan pada
53

“NV Access Home of the free NVDA Screen Reader,” http://www.nvaccess.org/
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Windows. Michael mengundang James, yang baru saja menyelesaikan
gelar IT, untuk mengembangkan perangkat lunak dengannya. Mereka
berdua mendirikan organisasi nirlaba yang bernama NV Access untuk
mendukung pengembangan layar pembaca NVDA. NV Access
didirikan pada awal tahun 2007 sebagai akibat dari meningkatnya
kebutuhan dukungan dari proyek NVDA. Tujuan dari NV Access
adalah untuk menurunkan hambatan ekonomi dan sosial yang terkait
dengan mengakses Teknologi Informasi bagi orang-orang yang buta
atau Gangguan Penglihatan. Perusahaan ini sehingga didedikasikan
untuk cita-cita yang aksesibilitas dan akses yang adil adalah hak dan
tidak harus datang sebagai biaya tambahan untuk orang yang buta atau
gangguan penglihatan.54
Adapun berikut ini beberapa keunggulan dari NVDA (Non
Visual Desktop Access) diantaranya:55
a.

NVDA bersifat freeware sehingga tidak memerlukan tunanetra
untuk mengeluarkan dana.

b.

Memiliki ukuran file yang relatif kecil, sehingga dapat mudah
diunduh dengan cepat.

c.

NVDA sudah didukung dengan banyak bahasa dan salah
satunya adalah Bahasa Indonesia dengan lebih akurat.

54

“NV Access Home of the free NVDA Screen Reader,” http://www.nvaccess.org/
“NVDA Screen Reader Gratis Solusi Pengganti Screen Reader Berbayar,”
http://pijatunet.blogspot.com/2012/01/nvda-screen-reader-gratis-solusi.html.
55
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d.

Tersedianya NVDA portable yang memudahkan pengguna
yang sering bekerja berpindah-pindah komputer, seperti
mengerjakan tugas di warnet. Dengan NVDA portable,
pengguna tidak perlu menginstal NVDA pada komputer yang
akan digunakan. Cukup menancapkan USB yang didalamnya
sudah di copy-kan NVDA portable dan membukanya di
komputer yang digunakan.
Namun di balik keunggulannya NVDA mempunyai kelemahan

pada espeak. Pelafalan yang kurang jelas menyebabkan suara espeak
terdengar menyerupai suara robot atau suara narrator (Screen Reader
bawaan Windows).56
2.4.4 Pengenalan Komputer berbicara (Software NVDA / Non Visual
Desktop Access)
NVDA (Non Visual Desktop Access) adalah program screen
reader yang memungkinkan para penyandang tunanetra menggunakan
ataupun mengoperasikan komputer dengan sistem operasi windows
tanpa biaya tambahan sama sekali. Jadi, NVDA ini bisa didapat secara
gratis, dan bisa di download NVDA di situs: www.nvda-project.org.
Adapun langkah-langkah awal dalam pengenalan komputer
berbicara (Software NVDA / Non Visual Desktop Access) adalah
sebagai berikut:
56

Fakhry, “NVDA Screen Reader Gratis Yang Handal,” http://www.kartunet.or.id/nvdascreen-reader-gratis-yang-handal-940
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A.

Menghidupkan Komputer
Tekan tombol power yang ada pada CPU. Tunggu hingga
komputer menampilkan layar desktop yang dapat ditandai
dengan dikeluarkannya suara sejenis musik. Jika NVDA di
setting otomatis, NVDA juga akan mengeluarkan suara sebagai
tanda bahwa komputer telah siap.

B.

Mematikan Komputer berbicara (Software NVDA)
Ada dua cara untuk mematikan komputer, yaitu secara halus
(dengan perintah) dan secara kasar (dengan tombol reset)
1) Mematikan Komputer berbicara Secara Halus
Mematikan komputer secara halus atau dengan perintah
lebih dianjurkan dibandingkan mematikan komputer secara
kasar. Berikut ini adalah langkah-langkahnya:
a) Aktifkan Start Menu
b) Tekan panah kanan sekali untuk menuju Shut Down,
tekan Enter. Tunggu hingga komputer benar-benar mati
yang dapat ditandai dengan hilangnya getaran pada
CPU.
2) Mematikan Komputer Secara Kasar
Mematikan komputer secara kasar sebenarnya tidak
dianjurkan karena akan mempercepat rusaknya hardware
maupun software komputer. Namun jika kondisi memaksa,
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misalnya

karena

keyboard

tidak

dapat

berfungsi

sebagaimana mestinya, kita boleh melakukannya. Untuk
melakukannya kita cukup menekan tombol power yang ada
pada CPU ditahan jangan dilepas selama kira-kira tujuh
detik.57
C.

Mengaktifkan NVDA
Ada dua cara mengaktifkan NVDA, secara manual dan secara
otomatis. Mengaktifkan NVDA secara manual maksudnya
program NVDA harus dipanggil dengan short-cut.
Caranya: tekan Alt+Ctrl+n, tunggu sebentar, komputer akan
mengeluarkan bunyi sejenis beep, dan tidak lama kemudian
NVDA akan mengeluarkan suara. Sedangkan mengaktifkan
NVDA secara otomatis maksudnya program NVDA diatur atau
di setting agar program tersebut aktif tanpa harus dipanggil.
Langkah-langkahnya sebagai berikut:
1) Aktifkan dulu NVDA secara manual, atau langsung ke
langkah ke langkah berikutnya jika sudah aktif.
2) Tekan tombol Insert + N untuk membuka menu NVDA.
3) Tekan panah bawah sampai komputer mengatakan:
“Preferences”, tekan Enter.

57

Sugiyono, Panduan Singkat Microsoft Windows 2007 Untuk Tunanetra Dengan
Menggunakan NVDA (Non Visual Desktop Accsess) (Jakarta Selatan: Yayasan Mitra Netra, t.t), h.4-5
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4) Tekan panah bawah atas cari General Setting, tekan Enter.
5) Tekan Tab beberapa kali sampai komoputer mengatakan:
“Automatically star NVDA after I log oncheck box” Tekan
spasi untuk mengaktifkannya.
6) “Use NVDA on the windows log on screen check box”.
Pada bagian ini tekan spasi untuk memberinya tanda
centang.
7) Tekan Tab beberapa kali untuk sampai di OK, tekan Enter.
D.

Mematikan NVDA
Untuk mematikan NVDA caranya: tekan Insert + q NVDA
akan mengkonfirmasi apakah yakin anda akan mematikan
NVDA dengan mangatakan “are you sure want to quit
NVDA?”, Langsung tekan Enter untuk mematikannya.58

E.

Cara Menginstal dan Menggunakan NVDA Portable Di Dalam
Flash Disk
Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:
1) Copy file NVDA portable ke dalam flash disk.
2) Kemudian install file tersebut, dan kemudian akan ada satu
folder baru dengan nama NVDA.

58

Sugiyono, Panduan Singkat Microsoft Windows 2007 Untuk Tunanetra Dengan
Menggunakan NVDA (Non Visual Desktop Accsess), h.5-6.
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3) Setelah selesai menginstalnya, maka NVDA sudah siap
untuk digunakan.
Berikut ini langkah-langkah menggunakan NVDA portable
1) Masukkan flash disk ke komputer yang tidak mempunyai
screen reader, karena bagi penyandang tunanetra blind
pastilah akan sulit menggunakan komputer yang tidak ada
screen reader, dan ingin memasukkan flash disk kedalam
komputer.
2) Kemudian masuk ke file NVDA yang sudah terinstal tadi
dengan menggunakan panah bawah cari file NVDA atau
untuk mempermudah cukup tekan huruf N kemudian
Enter.
3) Setelah masuk, maka program NVDA sudah dapat
digunakan.
4) Dan untuk keluar dari program NVDA dengan menekan
Insert + q. Maka secara otomatis NVDA tersebut tidak lagi
bekerja di dalam flash disk tersebut.59

59

Yayasan Pelangi Netra Indonesia “Kelebihan Dari NVDA Portable”, artikel diakses pada
21 Januari 2015 dari http://pelanginetra.blogspot.com/2012/08/nvda.html?m=1

73

2.5

Perpustakaan
2.5.1

Pengertian Perpustakaan
Dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 Tentang
Perpustakaan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi
karya tulis, karya cetak, dan karya rekam secara profesional dengan
sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian,
pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.60 Menurut IFLA
(International Federation of Library Association) memberi definisi
perpustakaan sebagai kumpulan materi tercetak dan media non cetak
ataupun sumber informasi dalam komputer yang disusun secara
sistematis untuk kepentingan pengguna.61 Menurut Sulistyo Basuki
memberikan definisi perpustakaan adalah sebuah ruangan dari sebuah
gedung, ataupun gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan
buku dan terbitan lainnya

yang biasanya disimpan menurut tata

susunan tertentu untuk digunakan pembaca bukan untuk dijual.62
Dari beberapa definisi perpustakaan yang telah dipaparkan
diatas maka penulis mencoba menyimpulkan bahwa perpustakaan
adalah sebuah ruangan, bagian sebuah gedung, ataupun gedung itu
sendiri yang digunakan untuk menyimpan kumpulan materi tercetak
60
61

Undang-Undang Perpustakaan (UU RI Nomor 43 Tahun 2007), h.3.
Herlina, Ilmu Perpustakaan dan Informasi (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2006),

h.1-2.
62

h.3.

Sulistyo-Basuki, Pengantar Ilmu Perpustakaan (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991),
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dan media non cetak ataupun sumber informasi, buku dan terbitan
lainnya yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu untuk
digunakan pembaca, bukan untuk dijual.
2.5.2

Perpustakaan Tunanetra
Perpustakaan

Tunanetra

itu

termasuk

ke

dalam

jenis

perpustakaan khusus yang diperuntukkan untuk melayani kebutuhan
informasi para penyandang tunanetra adapun pengertian dari
Perpustakaan Tunanetra adalah sebagai berikut:
Livina Rahmayani berpendapat bahwa Perpustakaan Tunanetra
merupakan tempat yang ditujukan bagi para penyandang tunanetra
untuk memperoleh informasi dalam berbagai format yang dapat
diakses meskipun dalam keterbatasan visual sehingga tidak kalah
dengan mereka yang normal. Sedangkan menurut Turis Purno Saputra
menyatakan bahwa Perpustakaan Tunanetra adalah suatu wadah atau
tempat mengumpulkan dan menyimpan buku-buku dan bahan pustaka
lainnya, yang menggunakan sistem dan tulisan huruf braille dengan
jangkauan layanan khusus untuk Penderita Cacat Netra (PCN).
Dari definisi yang ada dapat disimpulkan bahwa perpustakaan
tunanetra termasuk dalam jenis perpustakaan khusus yang berfungsi
untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, menyajikan, dan
menyebarluaskan bahan pustaka tercetak (dengan tulisan braille) dan
non cetak (format lainnya seperti Digital Talking Book, JAWS, TALK,
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AMIS, NVDA) yang dapat diakses meskipun dengan keterbatasan
visual, yang ditujukan kepada pemustaka khusus tunanetra untuk
memperoleh informasi secara mudah dan mandiri.63
2.5.3

Perpustakaan Ideal Untuk Tunanetra
Perpustakaan sudah seharusnya menyediakan koleksi dan
melayani pengguna dari semua kalangan tak terkecuali penyandang
tunanetra. Dalam praktek sehari-hari terbukti bahwa

penyandang

cacat relatif kurang mendapatkan pelayanan yang memadai baik
mengenai koleksi-koleksi buku, format media bahan pustaka, ataupun
dari segi layanan dan komunikasi. Untuk memenuhi kebutuhan yang
berhubungan dengan keperluan informasi bagi para penyandang
tunanetra, secara adil dipandang perlu untuk memperhatikan beberapa
hal seperti bangunan perpustakaan, layanan dan program-program
pelayanan pengguna. Pada saat pengguna masih berada di luar gedung
perpustakaan, keberadaan mereka sudah harus diperhatikan misalnya
dengan simbol khusus bagi para pengguna penyandang tunanetra dekat
dengan pintu perpustakaan, kemudahan untuk melihat tanda lalu lintas,
lampu penerangan yang memadai, permukaan pintu masuk yang tidak
licin, tangga yang landai. Ketika menuju gedung perpustakaan,
beberapa hal harus mendapatkan perhatian juga misalnya space yang

63

Muhammad Ramond Rao, “Layanan Pemustaka Bagi Tunanentra Di Perpustakaan SLB-A
PRPCN Palembang”, h.32-33
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cukup depan pintu masuk dan pintu masuk yang lebar, pintu kaca
bertanda untuk tunanetra, tanda piktogram menuju lift, elevator
dengan penerangan cukup dan tanda dalam huruf braille.
Selain itu perpustakaan harus menyediakan layanan berbasis
teknologi bagi penyandang tunanetra yang mempunyai kelainan yang
diharapkan dapat membantu penyandang tunanetra untuk dapat
mengakses informasi. Berbagai alat bantu yang telah dikembangkan
oleh berbagai pihak yang menaruh minat pada teknologi layanan bagi
tunanetra, menghasilakan alat-alat yang bersifat manual, mekanis,
sampai alat elektronik yang canggih, seperti Komputer dengan
program Job Acces With Speech (JAWS), Printer Braille (Impact
Printer), Open Book Scanner, DAISY Player (Digital Ascesible
System Player), Buku Bicara (Digital Talking Book), Termoform, dan
Telesensory. Kemudian perpustakaan juga harus menyediakan lemari
penyimpan kaset, meja komputer, ruang penyimpan buku braille, meja
sirkulasi, lemari penyimpanan kaset, meja komputer sirkulasi, ruang
maupun rak penyimpanan DAISY DTB, dan ruang studio rekaman.64
Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dengan
adanya perpustakaan yang ideal bagi penyandang tunanetra dapat
memberikan segala keterbatasan fisik dimilikinya dalam mencari

64

Dwitya Sobat Ady Dharma, Layanan Berbasis Teknologi Sebagai Sarana Mewujudkan
Perpustakaan Bagi Penyandang Tunanetra (Yogyakarta: T.pn., tt), h.4-6.
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informasi sesuai dengan kebutuhannya sehingga informasi yang
dibutuhkan dapat terpenuhi.
2.5.4 Fasilitas dan Layanan Perpustakaan Bagi Pemustaka Tunanetra
Pada prinsipnya pengelolaan perpustakaan dan lingkungan
belajar penyandang tunanetra sama dengan pengelolaan perpustakaan
dan lingkungan belajar orang-orang awas (normal). Akan tetapi
adanya hal-hal khusus yang tidak menjadi kebutuhan orang awas
(normal) pada umumnya tetapi menjadi kebutuhan penyandang
tunanetra. Oleh karena itu perpustakaan dan lingkungan belajar
penyandang tunanetra perlu dikelola oleh pihak yang terkait dengan
strategi khusus berupa perpustakaan yang mempermudah dan
memberikan kenyamanan bagi para penyandang tunanetra untuk
memanfaatkan perpustakaan sebagai tempat untuk mencari informasi
yang mereka butuhkan seperti tempat duduk, meja, sampai rak-rak
buku perlu diberi tanda atau simbol yang dapat diraba oleh
penyandang tunanetra seperti tulisan huruf braille maupun tanda-tanda
tertentu, kemudian pengaturan ruangan hendak memperhatikan
keleluasaan gerak pada penyandang tunanetra agar tidak mengganggu
mobilitas mereka, ruangan hendaknya tidak terlalu sempit dan jarak
antara rak satu dengan rak lainnya dapat dilalui oleh dua orang atau
lebih. Dan tidak kalah pentingnya yaitu layanan berbasis teknologi
yang sangat diperlukan bagi penyandang tunanetra dalam mengakses
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informasi, karena mengakrabkan diri dengan teknologi berupa
komputer menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting bagi
penyandang tunanetra agar tidak menjadi gagap teknologi dan tidak
ketinggalan zaman dengan kehadiran teknologi yang semakin
berkembang dan canggih. Dengan kehadirannya teknologi informasi
dewasa inilah yang mengakibatkan adanya perubahan dalam bentuk
sumber informasi. Sumber informasi yang semula dalam bentuk
format tercetak dengan adanya perkembangan, sehingga berubah ke
dalam format elektronis. Perubahan sumber informasi yang dipilih
dan

digunakan diikuti dengan

perubahan perilaku pencarian

informasi. Adapun fasilitas yang digunakan pemustaka tunanetra
untuk mengakses informasi di perpustakaan
A.

Komputer berbicara
Komputer berbicara adalah komputer yang didukung dengan
screen reader atau pembaca layar sebagaimana yang telah
dipaparkan diatas yang sangat membantu penyandang tunanetra
dalam mengakses informasi mengggunakan komputer. Akan
tetapi screen reader harus bersifat permanen agar tidak
memperhambat

akses

informasi

penyandang

tunanetra

menggunakan komputer. Sedangkan untuk akses ke internet
dengan komputer berbicara tersebut ditambah dengan Modem,
yaitu perangkat yang mengubah signal elektronik dari
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komputer menjadi signal audio yang dapat dikirimkan melalui
saluran telepon. Modem juga mengubah signal audio yang
kembali ke komputer dari saluran telepon menjadi signal
elektronik yang dapat dimengerti oleh komputer.
B.

Printer Braille (Impact Printer)
Printer ini memiliki cara kerja yang mirip dengan
printer dot matrix. Proses pencetakan dilakukan dengan cara
pengetukan pada kertas, sehingga printer ini lebih bersuara jika
dibandingkan dengan printer tinta. Printer ini membantu
penyandang tunanetra untuk mencetak informasi yang mereka
dapatkan dalam mengakses informasi menggunakan komputer
berbicara.

C.

Open Book Scanner
Open Book Scanner merupakan alat yang memudahkan
tunanetra untuk meletakkan kertas di scanner tanpa harus
khawatir tulisan tidak dapat terbaca karena terbalik.

D.

Buku Bicara (Digital Talking Book)
Buku bicara merupakan pengoperasian kaset bicara yang harus
menggunakan radio tape

E.

DAISY Player
DAISY Player digunakan untuk mempermudah pemustaka
tunanetra untuk memperoleh informasi dari buku tertentu yang

80

telah diubah menjadi bentuk suara. Dan buku bicara yang
digunakan DAISY Player berupa compact disk.65
Berdasarkan

gagasan

di

atas,

Fasilitas

dan

Layanan

Perpustakaan bagi pemustaka tunanetra harus disediakan bagi
perpustakaan-perpustakaan SLB-A (Sekolah Luar Biasa Bagian
Tunanetra)

untuk

mempermudah

dalam

pencarian

informasi

penyandang tunanetra dalam mengakses informasi menggunakan
komputer

berbicara

dan

mempermudah

dalam

memfasilitasi

penyandang tunanetra dalam mengakses informasi yang tidak dapat
mereka peroleh lebih banyak informasi dari media cetak braille.
Selain difasilitasi dengan layanan khusus penyandang tunanetra
tidak dapat memanfaatkan layanan tersebut tanpa adanya bantuan dari
pustakawan atau tenaga ahli khusus yang mampu membantu
penyandang tunanetra dalam mengoperasikan komputer maupun
program-program yang terdapat dalam komputer lainnya untuk
mencari informasi yang mereka butuhkan. Untuk itu peran pustakawan
yang bertugas di perpustakaan khusus tunanetra hendaknya memiliki
kemampuan atau kompetensi yang tidak hanya mampu dalam menulis
dan membaca braille akan tetapi pustakawan yang mempunyai
kemampuan atau kompetensi dalam menggunakan layanan berbasis

65

Safrudin Aziz, Perpustakaan Ramah Difabel: Mengelolah Layanan Informasi bagi
Pemustaka Difabel, h.87-89
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teknologi sebagaimana yang telah dipaparkan diatas. Dalam hal ini
pustakawan harus bisa memberikan pelayanan prima di dalam
membantu

penyandang

tunanetra

dalam

melakukan

pencarian

informasi menggunakan komputer melalui pendidikan pemakai
ataupun kursus pengenalan komputer yang berkaitan dengan komputer
berbicara dan lain sebagainya.
Memang yang menjadi kendala yaitu dalam pengadaan semua
semua alat-alat, sarana dan fasilitas ketunanetraan yang manual
maupun digital terhambat oleh ketersediaan dana, harga alat-alat bantu
ketunanetraan

yang

sangat

mahal,

alat-alat

tersebut

belum

diproduksikan secara masal dan belum diproduksi di dalam negeri
menjadi penghambat untuk melayani penyandang tunanetra yang ingin
mencari informasi khususnya sumber informasi elektronik dan selain
itu juga yang menjadi kendalanya yaitu keterbatasan sumber daya
manusia berupa pustakawan yang berkompetensi didalam memberikan
pelayanan kepada penyandang tunanetra.
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BAB III
DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN
3.1

Sejarah Singkat Berdirinya SLB – A (Sekolah Luar Biasa Bagian
Tunanetra) PRPCN (Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra)
Palembang.
PRPCN (Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra) Palembang yang
berdiri sejak tahun 1959 adalah salah satunya panti di Provinsi Sumatera
Selatan yang memberikan layanan rehabilitasi dan pendidikan bagi
penyandang tunanetra.66 Letak PRPCN (Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat
Netra) ini cukup strategis karena berada dalam kota dan terletak di pinggir
jalan yang memudahkan masyarakat untuk menjangkaunya, dengan luar areal
sekitar 20.000 m2. PRPCN (Panti Sosial Rehabilitasi Penderita Cacat Netra)
ini dikelilingi oleh Sekolah Luar Biasa (SLB) yang bangunannya berbentuk
letter U dibawah naungan Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang, dan
berdirinya Sekolah Luar Biasa (SLB) PRPCN ini secara tertulis berdasarkan
surat keputusan dari Kepala Dinas Sosial Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
tanggal 30

November

1976. Dengan

Nomor:

LB.III.1-61/76

yang

menunjukkan Bapak Bustan Achmad sebagai pimpinan Panti Tunanetra
Palembang.
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
66

Brosur PRPCN (Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat netra) Palembang
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Bapak Bustan Achmad selaku pimpinan 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 yang dibangun dengan memiliki
gedung yang berjumlah tiga lokal. Kemudian hasil dari niat baik disampaikan
Dinas P dan K (Pendidikan dan Kebudayaan) Provinsi Sumatera 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. Dengan berdirinya SLB A
tersebut, dituntut adanya tanggung jawab dalam setiap bulannya dengan
menyampaikan laporan-laporan rutin ke kantor wilayah Departemen
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Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya 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.
Menurut Suwardi “SLB – A (Sekolah Luar Biasa Bagian
Tunanetra) PRPCN (Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra)
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. Secara
identitas SLB-A PRPCN Palembang merupakan sekolah luar biasa
dari jenjang pendidikan mulai dari TKLB, SDLB, SMPLB sampai
dengan tingkat SMALB yang berstatus sekolah swasta pada no
NPSS/NSS 10604008/852116004008. SK Pendirian SLB-A pada
nomor 861/I11/F/1993, yang diresmikan pada tanggal 29 Oktober
1993 Dan diakreditasikan pada tanggal 09 November 2012 dengan no
SK Akreditasi Lb.000655 dengan luas tanah 20.000 m2”.67
Dan secara geografis, SLB - A (Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra)
PRPCN (Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra) Palembang terletak di
tengah

keramaian

aktivitas

ekonomi,

pendidikan,

perkantoran,

dan

pemukiman penduduk kota Palembang, tepatnya di Jalan MP.Mangkunegara
No. 6. Luas tanah panti yang cukup luas membuat suasana pendidikan dan
rehabilitasi nyaman dan kondusif.

67

Wawancara dengan Suwardi [Kepala SLB-A (Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra)
PRPCN (Panti Rehabilitas Penyandang Cacat netra) Palembang ], Palembang, 28 Januari 2015.
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3.2

Keadaan Perpustakaan SLB – A (Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra)
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 dipindahkan di ruang Perpustakaan SLB – A (Sekolah Luar Biasa
Bagian Tunanetra) PRPCN (Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra)
Palembang yang baru.68
Menurut Suwardi “Ruang perpustakaan SLB – A (Sekolah
Luar Biasa Bagian Tunanetra) PRPCN (Panti Rehabilitasi Penyandang
Cacat Netra) 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. Kegiatan belajar mengajar di SLB – A (Sekolah
Luar Biasa Bagian Tunanetra) PRPCN (Panti Rehabilitasi Penyandang
Cacat Netra) 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) PRPCN (Panti
Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra) Palembang”.69
Lokasi Perpustakaan SLB – A (Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra)
PRPCN (Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra) Palembang terletak pada
gedung sebelah utara komplek SLB - A(Sekolah Luar Biasa Bagian
Tunanetra) PRPCN (Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra) Palembang.

68
Dokumentasi SLB – A (Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra) PRPCN (Panti Rehabilitasi
Penyandang Cacat netra) Palembang.
69
Wawancara Pribadi dengan Suwardi [Kepala SLB – A (Sekolah Luar Biasa Bagian
Tunanetra) PRPCN (Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat netra) Palembang], Palembang, 25 Oktober
2014.
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Ruang perpustakaan yang memiliki luas 4 x 5 m tersebut menyimpan
koleksi bahan pustaka yang terletak di bagian kiri terdapat koleksi cetak
braille, buku-buku pelajaran sesuai dengan kurikulum 2006, majalah-majalah
dari gema braille, model-model peraga pembelajaran matematika berupa:
(model ruang sisi lengkung, model bangun ruang sisi datar, model volume
balok, kubus balok satuan, model volume kubus, dan anakan phytagoras), dan
di bagian kanan terdapat peta timbul, kaset-kaset, buku-buku fiksi, buku non
fiksi, atlas taktual timbul, koleksi cetak awas (normal) yang diperuntuk untuk
guru-guru dan siswa penyandang tunanetra low vision yang masih bisa
membaca secara awas, globe timbul, dan alat peraga anatomi tubuh manusia.
Selain itu juga Perpustakaan SLB – A (Sekolah Luar Biasa Bagian
Tunanetra) PRPCN (Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra) Palembang
yang memiliki luas 4 x 5 m menyediakan sarana prasarana berupa 1 buah AC,
1 buah kipas angin, 5 meja, 5 kursi, lemari buku di bagian sebelah kiri
berjumlah 4 rak dan lemari buku di bagian sebelah kanan terdapat 4 rak.
Sedangkan sarana prasarana berupa Mesin Ketik Braille, Printer Braille,
Flash Talk/DTB Player/Victor Reader, DVD Player, Kertas Termoform,
Termoform (Alat Produksi Gambar Timbul Braille), Alat Jilid Spiral, dan
Software Scanner Bicara. Peralatan itu semua tidak diletakkan di
perpustakaan tetapi diletakkan di ruang guru atau kantor dikarenakan ruang
perpustakaan yang tidak cukup memadai, dan selain itu juga dikarenakan
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tidak adanya petugas atau pustakawan khusus dan fokus yang merawat dan
memelihara peralatan tersebut.
3.3

Visi dan Misi SLB – A (Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra)
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.

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.70

70

Dokumentasi Sumber Data: Dokumentasi SLB – A (Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra)
PRPCN (Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat netra) Palembang.
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3.4

Keadaan Guru dan Tenaga Petugas Perpustakaan SLB – A (Sekolah
Luar Biasa Bagian Tunanetra) PRPCN (Panti Rehabilitasi Penyandang
Cacat Netra) Palembang.
Guru-guru yang bertugas di SLB – A (PRPCN Palembang merupakan
Pegawai Negeri Sipil dari dua instansi yang berbeda, secara kepemilikan SLB
– A (Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra) PRPCN (Panti Rehabilitasi
Penyandang Cacat Netra) Palembang berada dibawah naungan Dinas Sosial
Kota Palembang akan tetapi status sebagian guru yang mengajar di SLB – A
(Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra) PRPCN (Panti Rehabilitasi
Penyandang Cacat Netra) Palembang adalah Guru (DP) diperbantukan dari
Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki latar belakang
pendidikan S1 FKIP PLB.71 Adapun petugas perpustakaan SLB – A (Sekolah
Luar Biasa Bagian Tunanetra) PRPCN (Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat
Netra) Palembang adalah Bapak Musa yang merangkap sebagai staf tata usaha
dan Ibu Meeta Lea Rosmasnah Sari yang merangkap sebagai guru wali kelas
II SDLB di SLB – A (Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra) PRPCN (Panti
Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra) Palembang.
Untuk mengetahui keadaan Guru, Petugas Tata Usaha dan Petugas
Perpustakaan SLB – A (Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra) PRPCN (Panti
Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra) Palembang dapat dilihat pada tabel
berikut:

71

Muhammad Ramond Rao “Layanan Pemustaka Bagi Tunanetra Di Perpustakaan SLB-A
PRPCN Palembang,” Skripsi, h.56.
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Daftar Tabel 1
Tenaga Guru SLB-A PRPCN Palembang
NO.

NAMA

1.

SUWARDI, S.Pd.

2.

Drs.
SOLAHUDDIN
ANWARI

3.
4.
5.
6.

7.

8.

NIP
DAN NUPTIK

JENIS
KELAMIN

TEMPAT &
TANGGAL LAHIR

Awas

Guru

S1 PLB 1987

SD/SMP

Awas

P

Boyolali, 05-11-1963

Guru

S1 BK 2010

SD

Awas

NIP : 19631105 198602 2 001
NUPTK : 0438741643300053
NIP : 19720121 199703 2 003
NUPTK : 3453750650300002
NIP : 19730510 200701 1 043
NUPTK : 1842751652200022

P

Kayu Agung, 21-011972

Guru

S1 PLB 1994

SD

Awas

L

OKI, 10-05-1973

Guru

S1 PAI 1998

SD

Awas

ANDRYANA,
S.Pd.

NIP : 19720404 200801 2 002
NUPTK : 2736750652300012

P

Palembang, 04-041972

Guru

S1 FKIP B.
ING
2004

SD

Awas

DENNY
AGUSTIAWAN,
S.Pd.I.

NIP : 19800815 200901 1 015
NUPTK : 5147758659200023

L

Palembang, 15-081980

Guru

S1 PAI 2006

SD

Tunanetra

Guru

S1 IPS 1992

SMP/SMA

Tunanetra

Guru

MAN 1990

SD

Tunanetra

Guru

SMA

SD

Tunanetra

G.T.Y

S1 FKIP
B.IND
1989

SMP/SMA

Awas

G.T.Y

S1 IAIN 2007

TK

Tunanetra

G.T.Y

S1 UMY

TK

SUKINEM, S.Pd.
NURJANNAH,
S.Pd.
ELMI, S.Ag.

Dra. YULIARTI

NUPTK : 0433736636300032

P

Batu Sangkar, 01-011958

12.

MUKHTAR,
S.Sos.I

NUPTK : 1652755657200032

L

13.

PALICA IRMA,
S.Pd.I.

Dra. ROSLINA
ARSO
ASNIA SRI
HANDAYANI

P

11.

20.

SD

Sungai Pinang, 12-121962

OKU, 12-08-1972

19.

S1 BK 2010

L

P

18.

Kep Sek

NIP : 19621212 198602 1 004
NUPTK : 9544740641200093

NIP : 19720812 200801 2 006

16.
17.

KET

Sleman, 21-06-1963

L

15.

MENGAJAR
DI KELAS

L

Palembang, 28-071964
OKI, 03-11-1966

14.

PENDIDIKAN
DAN IJAZAH
TERAKHIR

NIP : 19630621 199103 1 002
NUPTK : 6953741642200032

NIP : 19640728 200701 2 001
NUPTK : 3060742646300013
NIP. 196601212008011003

9.
10.

JABATAN

PUJI MAYA
SARI, S.Pd.
MEETA LEA
ROSMASNAH
SARI, S.Pd.
AGUS PALSA
MUSA
M. ANDRI
LISTIANTO
HERLINA
AGUSTINA
ROBY SURYA

NUPTK : -

P

Banyuwangi, 05-061977
Palembang, 01-081986

G.T.Y

S1 FKIP
MTK
2012
S1 FKIP
MTK
2013
SMA 2001

SMP/SMA

G.T.Y

SMK 2001

SMP/SMA

Awas

G.T.Y

SMA

SMP/SMA

Awas

G.T.Y

SMA

SMP/SMA

Awas

G.T.Y

SMA

TK

Awas

NUPTK : 0034766666210013

P

Palembang, 02-071988

G.T.Y

NUPTK : -

P

Palembang, 19-061992

G.T.Y

NUPTK : 7149757662200003

L

NUPTK : 6259761662200023

L

NUPTK : NUPTK : NUPTK : -

L
P
L

Lahat, 17-08-1979
Palembang, 27-091983
Palembang, 05-101991
Palembang, 02-081991
Palembang, 29-111986

SMP/SMA

Awas

SMP/SMA

Awas

Sumber Data : Dokumentasi SLB-A PRPCN (Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra) PRPCN (Panti
Rehabiliitasi Penyandang Cacat Netra Palembang
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Daftar Tabel 2
Daftar Nama Wali Kelas SLB-A PRPCN Palembang
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

NAMA
Asnia Sri Handayani
Meeta Lea Rosmasnah Sari, S.Pd.
Arso
Andriyana, S.Pd
Sukinem, S.Pd.
Nurjannah, S.Pd
Agus Palsa
Herlina Agustina
Puji Maya Sari, S.Pd
Dra. Yuliarti
Dra. Solahuddin Anwari
Elmi, S.Ag

WALI KELAS
I SDLB
II SDLB
III SDLB
IV SDLB
V SDLB
VI SDLB
VII SMPLB
VIII SMPLB
IX SMPLB
X SMALB
XI SMALB
XII SMALB72

Wali kelas adalah orang yang bertanggung jawab terhadap anak
didiknya, baik yang menyangkut masalah administrasi kelas, tingkah laku,
sosio-emosional siswa tunanetra serta membantu siswa kegatan intra maupun
ekstrakulikuler, wali kelas juga terus memotivasi siswanya untuk aktif
memanfaatkan fasilitas yang ada di perpustakaan SLB – A PRPCN
Palembang.
3.5

Anggota Perpustakaan SLB – A (Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra)
PRPCN (Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra) Palembang.
Perpustakaan SLB – A (Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra)
PRPCN (Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra) Palembang merupakan

72
Wawancara Pribadi dengan Meeta Lea Rosmasnah Sari [Petugas Perpustakaan SLB – A
(Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra) PRPCN (Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat netra)
Palembang], Palembang, 14 Januari 2015.

.
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perpustakaan yang berada satu atap dengan PRPCN (Panti Rehabilitasi
Penyandang Cacat Netra) yang memiliki anggota dari seluruh siswa tunanetra
baik siswa yang ditinggal di asrama maupun siswa yang tidak tinggal di
asrama. Perpustakaan SLB-A ini tidak hanya meminjamkan koleksikoleksinya hanya pada siswa-siswa tunanetra di SLB – A (Sekolah Luar Biasa
Bagian Tunanetra) PRPCN (Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra)
Palembang. Akan tetapi para tunanetra di panti maupun dari luar asrama
diperkenankan untuk mencari informasi yang mereka butuhkan dengan
mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak SLB-A Palembang.
3.6

Koleksi Perpustakaan SLB – A (Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra)
PRPCN (Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra) Palembang.
Koleksi yang ada di perpustakaan SLB-A PRPCN ini berbeda
dengan perpustakaan pada umumnya. Dikarenakan keterbatasan indera
penglihatan yang dimiliki para tunanetra sehingga kebutuhan

informasi

mereka juga berbeda. Di Perpustakaan SLB-A PRPCN ini disediakan 2
ruang perpustakaan

yang terpisah

yaitu

ruang perpustakaan

braille

sekaligus ruang perpustakaan digital, dan ruang komputer bicara. Di dalam
ruang perpustakaan braille sekaligus ruang perpustakaan digital koleksi
terdapat berupa koleksi cetak braille. Koleksi yang disediakan terdiri dari
berbagai macam judul buku. Subyek buku braille yang dimiliki perpustakaan
terdiri dari koleksi umum, agama, majalah, modul, buku fiksi, buku non
fiksi, tape, kaset tape, dan CD. Akan tetapi DVD player dan sound system

92

tidak diletakkan di perpustakaan dan diletakkan di ruangan guru dikarenakan
ruangan perpustakaan SLB-A memiliki luas 4 x 5 m. Serta di ruang komputer
terdapat 14 unit komputer dengan software NVDA sehingga dapat membuat
komputer mengeluarkan suara
3.7

Koleksi-Koleksi Bahan Pustaka, Sarana dan Prasarana Perpustakaan
SLB – A (Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra) PRPCN (Panti
Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra) Palembang.
Perpustakaan SLB – A PRPCN Palembang memiliki perbedaan
koleksi bahan pustaka jika dibandingkan dengan perpustakaan jenis lainnya,
karena perpustakaan
PRPCN

(Panti

SLB – A (Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra)

Rehabilitasi

Penyandang

Cacat

Netra)

Palembang

diperuntukkan khusus bagi pemustaka tunanetra. Adapun koleksi tersebut
adalah sebagai berikut:
Daftar Tabel 3
Koleksi Bahan Pustaka Buku Cetak Braille
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Judul/Subyek
Cerita Rakyat dan Fiksi lainnya
Bahasa Inggris
Bahasa Indonesia
Al-Qur’an
Agama Islam
Modul Matematika
Modul PPKN
Modul IPA
Modul Sejarah
SPMB
Majalah Gema Braille
UUD RI 1945
Kalender Braille Tahun 2008

Jenis Koleksi
Braille
Braille
Braille
Braille
Braille
Braille
Braille
Braille
Braille
Braille
Braille
Braille
Braille

Jumlah
Eksemplar
387
42
38
31
13
6
9
10
2
2
58
9
1
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14
15
16
17
18
19

Kamus B.Inggris-Indonesia
Buku Panduan Komputer dan
Internet
Soal EBTANAS
Modul Pembelajaran Sekolah
Pedoman massage Tunanetra
Atlas Taktual Indonesia
Jumlah

Braille
Braille

14
138

Braille
Buku Awas
Buku Low Vision
Braille

15
152
8
2
937

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

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

15
16
17
18

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
Braille untuk SDLB – A
Atlas Multimedia Pariwisata
Sulawesi Utra
Digital Tutorial Internet
Untuk Tunanetra
Digital Tutorial Mitra Netra
Elektronic
Dictionary
(MELDICT)

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

Digital Talking Book (CD)

1
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19

20
21
22
23
24

25
26
27
28
29

30
31

32

33

34

35

Workshop
Standarisasi
Simbol Braille Indonesia
bidang studi MIPA
Perangkat Pembelajaran IPAFISIKA
Atlas Multimedia Pariwisata
Sumatera Selatan
Bakol PLB Jawa Tengah
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
IPS 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
Komunikasi) untuk SMA
Buku Bicara untuk Tunanetra
Mari Belajar IPS untuk
SMP/MTS Kelas VII
Buku Bicara untuk Tunanetra
Ilmu Pengetahuan Alam
untuk SMP/MTS Kelas VII

Digital Talking Book (CD)

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

Digital Talking Book (CD)

1

Digital Talking Book (CD)

1
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36

37

38

39

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

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 Desktop Access)
Digital Tutorial Microsoft
Office Word 2007 untuk
tunanetra
menggunakan
NVDA (Non Visual Desktop
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
SD/MI kelas V
Pendidikan
Kewarganegaraan
Tafakur
Sehat Alami
Panduan Penangkal Aneka
Tindak Kriminal
Sehat dengan Terapi Lebah

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

Digital Talking Book (CD)

1

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

1
1
3

Digital Talking Book (CD)

2
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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

83
84
85

Aneka manfaat kulit buah
dan sayuran
Mimpi Sang Garuda
Love Rasulullah
Love Sama Al-Qur’an
Menjadi Bangsa Pintar
Golden Keys
Penyesalan yang terlambat
Memanfaat waktu anak
BMPR (Balai 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
Berita dan
Menentukan
Perbedaan Penyajian Berita
Berlatih
Soal
Teks
Descriptive dan Report
Peta Dunia Braille
Globe Braille
Jumlah

Digital Talking Book (CD)

4

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)

2
2
2
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

Digital Talking Book (CD)

14

Braille
Braille

1
1
696
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Daftar Tabel 5
Sarana dan Prasarana Perpustakaan
SLB – A (Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra)
PRPCN (Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra) Palembang
No
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

Nama Barang
Mesin Ketik Braille
Komputer
Printer Braille
Flash
Talk/DTB
Player/Victor Reader
DVD Player
Kertas Termoform
Termoform
(Alat
Produksi Gambar Timbul
Braille)
Alat Jilid Spiral
Software Scanner Bicara
Lemari Buku
Meja
Kursi
Kipas Angin
AC

Jumlah
2 Buah
14 Set
3 Buah
1 Buah

Kondisi
Baik
6 Baik, 8 Rusak
Baik
Baik

2 Buah
1 Buah
1 Buah

Baik
Baik
Baik

2
1
8
5
5
1
1

Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik

Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah

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

Sarana prasarana penunjang penyelenggaraan layanan perpustakaan di
SLB – A PRPCN Palembang ini tidak seluruhnya diletakkan di ruang
perpustakaan, dikarenakan luas perpustakaan SLB - A PRPCN yang hanya
berukuran 4 x 5 m yang belum memenuhi Standar Nasional Perpustakaan
sekolah (SNP) yang seharusnya mempunyai luas 8 x 15 m.73 Kemudian belum
tersedianya petugas perpustakaan yang fokus mengelola dan melayani para
pemustaka tunanetra, sebagian alat-alat tersebut diletakkan di ruang guru dan

73

Puji Hastuti, “Standar Nasional Perpustakaan Sekolah”, artikel diakses pada 16 Agustus
2015 dari http://pujihastuti.blogspot.com/2014/03/standar-nasional-perpustakaan-sekolah.html?m=1

98

di ruang komputer, dan apabila ada pemustaka tunanetra yang ingin
memaanfaatkan alat-alat tersebut tentunya memerlukan bantuan dan
bimbingan dari guru.
3.8

Data Siswa SLB – A (Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra) PRPCN
(Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra) Palembang.
Daftar Tabel 6
Daftar Siswa SMPLB – A PRPCN 2014-2015

No
1
2
3
4
5
6
7

Nama
Riki Adiputra
M.Rizky Aldriansyah
Meisari Widiasti
Eka Purnama Sari
Mona Agustina
Hafizuhrohman
Alex Paldata

Jenis
Kelamin Kelas
Tempat Tanggal Lahir
L
P
L
VII Palembang, 09 Agustus 2001
L
VII Brebes, 12 Mei 1996
P
VII Batu Ampar, 01 Mei 1998
P
VII Muara Enim, 01 Januari 1997
P
VIII Palembang, 11 Agustus 1999
L
VIII Tanjung Enim, 5 Maret 1999
L
IX
Palembang, 10 November
1991

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

Daftar Tabel 7
Daftar Siswa SMALB – A PRPCN 2014-2015

No
1
2
3
4
5
6
7
8

Nama
Linda Riyadi
Stifen
Aris Budy Setiawan
Holipah
Ane Maryati
Suhaini
Gianina
Ahmad Zakaria

Jenis
Kelamin Kelas
Tempat Taggal Lahir
L
P
L
X
Sembawa, 29 April 1988
L
X
Palembang, 09 April 1992
L
X
Purworejo, 10 Oktober 1996
P
X
Palembang, 02 Desember 1996
P
XI
Palembang, 21 Maret 1988
P
XI
Musi Rawas, 02 Oktober 1992
P
XI
Bengkulu, 12 Oktober 1992
L
XI
Palembang, 16 Mei 1996
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9
10

M. Arief Permata
Riska Handayani

L
P

XI
XII

Palembang, 17 Desember 1998
Lubuk Linggau, 19 Juli 1996

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 di SLB –
A (Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra) PRPCN (Panti Rehabilitasi
Penyandang Cacat Netra) Palembang sebanyak 17 siswa yang terdiri siswa
SMPLB berjumlah 7 Siswa dan SMALB berjumlah 10 siswa. Dan tidak
termasuk siswa SDLB dikarenakan siswa SDLB belum diperkenalkan cara
mengakses informasi menggunakan komputer berbicara yang merupakan
salah satu layanan yang disediakan di Perpustakaan SLB – A (Sekolah Luar
Biasa Bagian Tunanetra) PRPCN (Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat
Netra) Palembang. Disamping itu juga ada 19 Dinas Sosial Kota Palembang
dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, dari 20 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 laki-laki pada tingkat SMPLB dan SMALB lebih
banyak dari siswa perempuan, Laki-laki sebanyak 9 siswa dan Perempuan
sebanyak 8 siswa.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui perilaku pencarian informasi penyandang tunanetra dalam
mengakses informasi menggunakan komputer berbicara (software NVDA) di
Perpustakaan SLB - A (Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra) PRPCN (Panti
Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra) Palembang, penulis telah mendapatkan data
dari SLB-A PRPCN Palembang dengan cara menggunakan metode observasi,
wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dengan 7 orang siswa pada tingkat
SMPLB dan 10 orang siswa tingkat SMALB, 1 orang Kepala Sekolah, dan 2 orang
Petugas Perpustakaan SLB-A PRPCN Palembang sebagai informan dan dokumentasi
4.1

Perilaku Pencarian Informasi Penyandang Tunanetra Dalam Mengakses
Informasi
Perilaku pencarian informasi oleh penyandang tunanetra memang
mempunyai pola tersendiri. Sebab setiap pemakai akan berbeda-beda
mencari informasi yang dibutuhkan, oleh karena itu untuk dapat melihat
perilaku pencarian informasi penyandang tunanetra dapat dilihat dari
kebutuhan informasi yang dibutuhkan dalam pencarian informasi, maka
perpustakaan perlu memperhatikan hal tersebut guna mendapatkan umpan
balik bagi perpustakaan untuk memberikan layanan informasi yang sesuai
dengan kebutuhan pemakai. Sehingga kebutuhan informasi pemakai dapat
terpenuhi sesuai dengan minat, jenjang pendidikan serta kebutuhan informasi
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yang berbeda-beda. Karena hal itu merupakan tugas lembaga informasi seperti
perpustakaan untuk memberikan layanan informasi yang terbaik, layak, dan
tepat, karena kebutuhan informasi tidak hanya dibutuhkan oleh orang yang
normal saja, tetapi juga dibutuhkan oleh pengguna yang mempunyai
kekurangan dalam penglihatan yaitu tunanetra.
Dan untuk mengetahui bagaimana perilaku pencarian informasi bagi
penyandang tunanetra dalam mengakses informasi, penulis ingin memaparkan
terlebih dahulu dari hasil analisis dalam bentuk wawancara yang telah
dilakukan yaitu dengan mengetahui alasan mendasar mengapa penyandang
tunanetra membutuhkan informasi, kebutuhan informasi seperti apa yang
penyandang tunanetra butuhkan, sumber-sumber informasi dari berbagai jenis
dan bentuk informasi yang bagaimana dimanfaatkan penyandang tunanetra
dalam melakukan pencarian demi memenuhi kebutuhan informasi. Adapun
sebagai berikut hasil kutipan wawancara penulis dengan informan
4.1.1 Informasi
Berbicara mengenai sebuah informasi bahwasannya sampai
saat ini informasi menjadi bagian penting dari kebutuhan kita. Tidak
terkecuali bagi penyandang tunanetra. Untuk lebih jelasnya penulis
menanyakan

langsung

pendapat

informan

mengenai

mengapa

penyandang tunanetra membutuhkan informasi, dan mereka menjawab
sebagai berikut:
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“Sangat penting karena salah satu akses membantu untuk disabilitas
untuk bersosialisasi, karena setiap orang membutuhkan informasi
karena semua orang itu sama harus sama, kayak orang normal
kedudukan kami harus sama karena tidak mau didiskriminasikan”.
(Informasi itu sangat penting dikarenakan salah satu akses untuk
membantu disabilitas dalam bersosialisasi, karena semua orang
membutuhkan sebuah informasi yang sama halnya seperti layaknya
orang normal, kedudukan kami harus disamakan karena tidak ingin
didiskriminasikan).74
“Untuk nambah pengetahuan agar pas aku terjun ke masyarakat
supayo biso berkomunikasi dengan baik”.
(Untuk menambah pengetahuan, supaya jika saya nantinya terjun ke
masyarakat bisa berkomunikasi dengan baik).75
“Bagi aku era informasi saat ini sangatlah penting karena bisa
nambah pengetahuan aku dan dengan tahu informasi dapat juga
nambah wawasan karena aku dak ingin dibeda-bedakan ataupun
disisihkan”.
(Bagi saya di era informasi saat ini suatu informasi itu sangatlah
penting karena informasi itu bisa menambah pengetahuan saya dan
dengan mengetahui suatu informasi dapat menambah wawasan saya
juga, karena saya tidak ingin dibeda-bedakan ataupun disisihkan).76
“Ya tanpa informasi kita buta akan ilmu karena kita kan tunanetra gak
mau ketinggalan sama temen-temen yang awas”.
(Ya karena tanpa informasi kita buta akan ilmu dikarenakan kita
sebagai penyandang tunanetra tidak ingin ketinggalan dengan temanteman yang awas atau normal).77
Dari jawaban M. Arief Permata, Riki Adiputra, Aris Budi
Setiawan, dan Suhaini kita ketahui bahwa informasi itu sangat penting

74

M. Arief Permata (Siswa kelas XI SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 04 Januari 2015
Riki Adiputra (Siswa kelas VII SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 06 Januari 2015
76
Aris Budi Setiawan (Siswa kelas X SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 04 Januari 2015
77
Suhaini (Siswa kelas XI SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 04 Januari 2015
75
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bagi mereka dikarenakan mereka sebagai penyandang tunanetra juga
tidak ingin ketinggalan informasi, didiskriminasikan dan dibedabedakan dengan orang normal, karena bagi mereka informasi itu
merupakan

salah

bersosialisasi,

akses

menambah

untuk

membantu

pengetahuan

supaya

disabilitas

dalam

jika terjun

ke

masyarakat bisa berkomunikasi dengan baik dan menambah wawasan.
Pendapat yang sama yang diungkapan oleh Eka Purnama Sari, Meisari
Widiasti, Alex Paldata dan Stiven bahwa mereka sangat membutuhkan
informasi untuk menambah pengetahuan dan wawasan mereka.
Kemudian penulis menanyakan juga kepada Linda Riyadi, Gianina,
dan M. Rizky Aldriansyah. Berikut jawabannya:
“Karena Informasi bagian dari hidup saya yang harus saya ketahui
informasi terbaru tentunya, Terus juga nambah pengetahuan, untuk
hiburan, untuk nambah skill, Intinya dengan tahu informasi bisa dapat
nambah bekal saya dikemudian hari”.
(Karena Informasi bagian dari hidup saya yang harus saya ketahui
terutama informasi yang terbaru. Selain itu juga informasi itu untuk
menambah pengetahuan, untuk hiburan, untuk menambah skill, Intinya
dengan mengetahui informasi dapat menambah bekal saya dikemudian
hari).78
“Penting yo kareno kito harus taulah jangan dak tau nian biar idak
ketinggalan zaman, yo kito harus tau informasi, namonyo informasi itu
untuk nambah pengetahuan”.
(Iya penting dikarenakan itu kita harus mengetahui dengan namanya
informasi jangan sampai tidak mengetahuinya agar tidak ketinggalan

78

Linda Riyadi (Siswa kelas X SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 04 Januari 2015
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ketinggalan zaman dikarenakan informasi itu dapat menambah
pengetahuan).79
“Mau mengandalkan mata tidak bisa lagi tapi hanya mengandalkan
suara jadi informasi itu penting untuk kita tunanetra untuk itu saya
harus banyak tahu tentang informasi-informasi yang belum pernah
saya ketahui diluar sana, Karena kalo mau ngebandingke dengan
orang awas mereka bisa langsung kunjungi atau cari tau informasi
yang mereka butuhke dengan gunakan mata”.
(Informasi itu penting untuk tunanetra dikarenakan kami tidak bisa lagi
untuk mengandalkan mata akan tetapi hanya bisa mengandalkan suara
saja, untuk itu jadi saya harus banyak mengetahui tentang informasiinformasi yang belum pernah saya ketahui diluar sana. Karena jika
mau dibandingkan dengan orang awas atau normal mereka bisa
langsung kunjungi atau mencari tahu infomasi yang mereka butuhkan
dengan menggunakan mata).80
“Menurut aku penting informasi tuh, apalagi diluaran sana alat-alat
teknologi semakin canggih”.
(Menurut saya informasi itu penting apalagi diluar sana alat-alat
teknologi semakin canggih).81
Data

diatas

menunjukkan

bahwa

mereka

beranggapan

informasi itu merupakan bagian dari kehidupan mereka dengan
mengetahui informasi dapat menambah bekal mereka dikemudian hari,
dikarenakan meskipun mereka hanya mengandalkan suara saja akan
tetapi mereka harus banyak mengetahui tentang informasi-informasi
yang belum pernah ketahui diluar sana. Selanjutnya Riska Handayani,

79
80

Gianina (Siswa kelas X I SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 04 Januari 2015
M. Rizky Aldriansyah (Siswa kelas VII SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 05 Januari

2015
81

Hafizuhrohman (Siswa kelas VIII SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 05 Januari 2015
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Holipah, dan Mona Agustina memberikan pendapat juga, berikut
jawaban mereka:
“Yo kareno raso pingin tau yang tinggi dan pingin ngedalamke
informasi yang aku pingin tau”.
(Ya karena rasa ingin tahu yang tinggi dan ingin mendalamkan
informasi yang saya ingin ketahui).82
“Bagi aku sih penting, karena rasa ingin tau yang terus-menerus”.
(Bagi saya penting, karena rasa ingin tahu yang terus-menurus).83
“Kepengintau”.
(Keingintahuan).84
Melihat jawaban Riska Handayani dan Holipah menunjukkan
bahwa mereka sebagai penyandang tunanetra pun mereka mempunyai
rasa ingin tahu yang tinggi, terhadap informasi-informasi yang mereka
butuhkan. Selain itu Ahmad Zakaria memberikan pendapat yang
sedikit berbeda.
Berikut jawabannya:
“Kareno bagi aku sangat penting, kareno salah satu hobi aku ni
internet jadi perlu nian yang namonyo informasi, apo-apo yang
terbaru, contohnyo cak aplikasi terbaru”.
(Karena bagi saya sangatlah penting, dikarenakan salah satu hobi saya
adalah internet jadi perlu sekali yang namanya informasi, apa-apa yang
terbaru, contohnya seperti aplikasi terbaru).85
82

Riska Handayani (Siswa kelas XII SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 09 Januari 2015
Holipah (Siswa kelas X SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 05 Januari 2015
84
Mona Agustina (Siswa kelas VII SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 05 Januari 2015
85
Ahmad Zakaria (Siswa kelas XI SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 05 Januari 2015
83
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Dari jawaban-jawaban yang telah dikemukakan oleh informan
diatas dapat penulis simpulkan bahwasannya informasi sangatlah
penting bagi penyandang tunanetra karena informasi memegang
peranan yang semakin besar dalam menambah pengetahuan dan
wawasan bagi penyandang tunanetra. Selain itu juga dengan banyak
mengetahui informasi penyandang tunanetra akan dapat bersosialisasi
dan berkomunikasi dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat
seperti hal layaknya orang awas (normal) karena penyandang tunanetra
tidak mau didiskriminasikan, disisihkan, ataupun dibeda-bedakan
dengan orang awas (normal). Bagi penyandang tunanetra meskipun
mereka tidak mampu lagi untuk mengandalkan indera penglihatannya
akan tetapi mereka sangat tidak mau ketinggalan informasi meskipun
hanya mengandalkan indera pendengaran saja.
Mengenai mengapa penyandang tunanetra membutuhkan suatu
informasi hal ini kiranya pernyataan dan penjelasan diatas sudah cukup
jelas bahwa setiap orang, setiap kelompok, ataupun organisasi,
mempunyai kebutuhan yang sangat besar terhadap informasi. Karena
di era globalisasi informasi saat ini telah menjadi kebutuhan utama
dalam kehidupan manusia, bahwa semua orang membutuhkan
informasi, maka tanpa terkecuali penyandang tunanetra juga sangat
membutuhkan informasi. Karena informasi menjadi suatu bahan atau
bahkan sangat unggul dalam pola kehidupan manusia, lebih-lebih
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zaman sekarang yang semakin kompleks peradabannya, tanpa
informasi manusia tidak dapat berperan banyak dengan lingkungannya.
4.1.2 Kebutuhan Informasi Penyandang Tunanetra
Kebutuhan

informasi

itu

muncul

akibat

kesenjangan

pengetahuan yang ada dalam diri seseorang dengan kebutuhan
informasi yang diperlukan. Artinya kebutuhan informasi ini diperlukan
karena adanya perbedaan yang mendasar antara pengetahuan yang
dimiliki dengan pengetahuan yang dibutuhkan seseorang. Membahas
mengenai masalah kebutuhan akan informasi maka akan banyak
variasi

kebutuhan-kebutuhan

informasi

yang

dibutuhkan

oleh

seseorang tak terkecuali bagi penyandang tunanetra karena setiap
orang cenderung mempunyai kebutuhan-kebutuhan atau keinginan
yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing.
Mengenai hal ini kebutuhan informasi penyandang tunanetra
yang bervariasi dan berbeda-beda, maka setiap penyandang tunanetra
diharuskan untuk berinteraksi dengan sumber-sumber informasi untuk
memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Sumber-sumber informasi
tersebut ada banyak berbagai jenis dan bentuknya. Dalam hal ini
penulis ingin mengetahui “Jenis Informasi dan Bentuk Informasi”
yang dibutuhkan oleh siswa penyandang tunanetra di SLB-A PRPCN
Palembang.
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a.

Jenis Informasi
Jenis Informasi yang dibutuhkan setiap orang berbeda

tergantung dari kesesuaian dengan kebutuhan informasi yang mereka
butuhkan. Dari hasil wawancara yang diperoleh penulis dari informan
mengenai jenis informasi yang mereka cari, sebagai berikut:
“Nyesuaike dengan kebutuhan kita, kalo saya tentang berita atau
semisal ada tugas bisa dicari di internet pelajaran IPS”.
(Sesuai dengan kebutuhan kita, kalau saya tentang berita atau ada
tugas bisa dicari di internet pelajaran IPS).86
“Kesehatan, Teknologi, dan Pendidikan”.
(Kesehatan, Teknologi, dan Pendidikan).87
“Cak olahraga basket”.
(Tentang olahraga basket).88
“Yang dicari pelajaran IPA”.
(Yang dicari pelajaran IPA).89
“Kareno hobi komputer galak cari tentang cari mengoperasike
komputer cakmano”.
(Karena hobi komputer jadi mencari tentang bagaiman cara
mengoperasikan komputer).90

86

M. Arief Permata (Siswa kelas XI SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 04 Januari 2015
Linda Riyadi (Siswa kelas X SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 04 Januari 2015
88
Aris Budi Setiawan (Siswa kelas X SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 04 Januari
89
M.Rizky Aldriansyah (Siswa kelas VII SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 05 Januari 2015
90
Stiven (Siswa kelas X SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 05 Januari 2015
87
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“Cari tentang musik cak irama caro memainkan piano”.
(Mencari tentang musik seperti irama cara memainkan piano).91
“Kalo di internet galak cari siapo penemu-penemu”.
(Kalau di internet suka mencari siapa penemu-penemu).92
“Biaso cari audio pelajaran IPS cak ngapo terjadinyo gempa”.
(Biasa mencari audio pelajaran IPS seperti mengapa terjadi gempa).93
Berdasarkan jawaban yang diungkapkan oleh beberapa
informan diatas, dapat diketahui bahwa jenis informasi yang
penyandang

tunanetra

butuhkan

bermacam-macam,

tergantung

kebutuhan yang diinginkan seperti yang telah penulis analisa pada
hasil wawancara diatas dengan informan mengenai kebutuhan
informasi apa saja yang penyandang tunanetra butuhkan.
b.

Bentuk Informasi
Sebuah Informasi agar bisa dimanfaatkan oleh penyandang

tunanetra maka dibutuhkannya bentuk informasi agar memudahkan
mereka untuk memperoleh informasi membutuhkan kecanggihan alat
yang dapat mempermudahkan tunanetra dalam mengakses informasi.
Disini penulis menanyakan kepada informan mengenai bentuk
informasi yang seperti apakah yang anda manfaatkan pada koleksi dan
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Alex Paldata (Siswa kelas IX SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 05 Januari 2015
Riki Adiputra (Siswa kelas VII SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 06 Januari 2015
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layanan yang disediakan di perpustakaan dalam pencarian informasi.
Berikut jawaban informan:
“Biasonyo tuh manfaatke cetak braille”.
(Biasa memanfaatkan media cetak braille).94
“Cari-cari di buku braille di perpustakaan”.
(Mencari di buku braille di perpustakaan).95
“Saya manfaatke koleksi cetak braille untuk cari informasi”.
(Untuk mencari informasi saya memanfaatkan
braille).96

koleksi cetak

“Kareno senengnyo pelajaran agama jadi kalo di perpustakaan
manfaatke buku braillenyo tentang pelajaran agama”.
(Karena suka pelajaran agama jadi kalau di
memanfaatkan buku braille tentang pelajaran agama).97

perpustakaan

“Ke perpus cari informasi tentang buku cerita”.
(Ke perpustakaan cari informasi tentang buku cerita).98
Berdasarkan jawaban Gianina, Eka Purnamasari, Meisari
Widiasti, Ane Maryati dan Mona Agustina menyatakan bahwa mereka
dalam pencarian informasi memanfaatkan informasi yang disediakan
perpustakaan yang berbentuk media cetak braille berupa buku
pelajaran maupun buku cerita. Sedangkan jawaban M. Rizky
94

Gianina (Siswa kelas X I SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 04 Januari 2015
Eka Purnamasari (Siswa kelas VII SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 04 Januari 2015
96
Meisari Widiasti (Siswa kelas VII SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 04 Januari 2015
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Ane Maryati (Siswa kelas XI SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 05 Januari 2015
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Mona Agustina (Siswa kelas VIII SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 05 Januari 2015
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Aldriansyah, bahwa dia memanfaatkan kedua buku cetak baik braille
ataupun buku awas dikarenakan dia termasuk penyandang tunanetra
low vision. Berikut hasil kutipan wawancaranya:
“Kareno aku ni masih biso jingo dikit jadi biso manfaatke koleksi di
perpus tuh yang buku braille dan buku awas jugo”.
(Karena saya masih ada sisa penglihatan sedikit jadi bisa
memanfaatkan koleksi di perpustakaan yang buku cetak braille dan
buku awas juga).99
Dan lain halnya juga pendapat dari Riki Adiputra dan Suhaini. Adapun
sebagai berikut:
“Dengan manfaatke media yang cetak braille jugo cak koleksi
majalah, cerito-cerito legenda jugo. Dan kalu media elektroniknyo
dengerke pelajaran berbentuk audio yang disimpan dalam komputer
berbicara”.
(Dengan memanfaatkan media cetak braille juga seperti koleksi
majalah, cerita-cerita legenda juga. Dan kalau media elektroniknya
mendengarkan pelajaran berbentuk audio yang tersimpan di dalam
komputer berbicara).100
“Pingin cari informasi untuk dibaco misal cerito rakyat atau majalah
manfaatke media cetak braille tapi kalo pingin dengerke informasi
manfaatke audio yang ado di komputer”.
(Ingin mencari informasi untuk dibaca seperti cerita rakyat atau
majalah dengan memanfaatkan media cetak braille akan tetapi kalau
ingin mendengarkan informasi memanfaatkan audio yang ada di
komputer).101
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M. Rizky Aldriansyah (Siswa kelas VII SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 05 Januari
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Riki Adiputra (Siswa kelas VII SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 06 Januari 2015
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Dari jawaban yang diungkapkan Riki Adiputra dan Suhaini
bahwa

dalam

pencarian

informasi

penyandang

tunanetra

memanfaatkan media cetak braille untuk membaca koleksi berupa
majalah maupun cerita lagenda. Dan memanfaatkan media cetak
elektronik juga untuk mendengarkan pelajaran yang berbentuk audio
yang tersimpan didalam komputer berbicara. Begitu juga jawaban dari
Riska Handayani, Hafizuhrohman, dan Holipah mereka juga
memanfaatkan kedua koleksi berbentuk media cetak dan media
elektronik yang disediakan di perpustakaan SLB-A PRPCN. Selain itu
jawaban dari M. Arief Permata, Linda Riyadi, Aris Budi Setiawan dan
Ahmad Zakaria bahwa mereka lebih memanfaatkan media elektronik
berbentuk komputer berbicara untuk mencari informasi. Sebagai
berikut:
“Manfaatke Komputer berbicara”.
(Memanfaatkan Komputer berbicara).102
“Aku gunoke komputer nak cari informasi”.
(Untuk mencari informasi saya menggunakan komputer).103
“Aku manfaatke komputer dan jugo melalui internet”.
(Saya memanfaatkan komputer dan melalui internet juga).104
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“Aku gunoke layanan komputer yang ado di perpus untuk cari
informasi tentang pelajaran”.
(Saya menggunakan layanan komputer yang ada di perpustakaan
untuk mencari informasi tentang pelajaran”.105
Berikut jawaban dari Alex Paldata:
“Kalo pingin cari tentang cerito-cerito manfaatke majalah braille tapi
kalo pingin cari informasi yang agak luas lagi carinyo gunoke
komputer dengan akses ke internet”.
(Kalau ingin mencari tentang cerita-cerita memanfaatkan majalah
braille akan tapi kalau ingin mencari informasi yang lebih luas lagi
mencarinya menggunakan komputer dengan mengakses ke
internet).106
Dari jawaban Alex Paldata menyatakan bahwa dalam
pencarian informasi penyandang tunanetra untuk membaca seperti
majalah braille dengan memanfaatkan media cetak braille. Akan tetapi
jika informasi yang ingin dicari lebih luas menggunakan komputer
dengan mengakses ke jaringan internet.
Jadi dapat disimpulkan dalam pencarian informasi informan
(penyandang tunanetra) lebih memanfaatkan media elektronik berupa
komputer berbicara dalam mencari maupun mengakses sumber
informasi yang mereka butuhkan karena dengan menggunakan
komputer berbicara dapat langsung didengarkan dan komputer yang
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Ahmad Zakaria (Siswa kelas XI SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 05 Januari 2015
Alex Paldata (Siswa kelas IX SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 05 Januari 2015
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tersambung ke jaringan internet dapat mencari ataupun mengakses
informasi tersebut dengan lebih meluas.
4.2

Perilaku Pencarian Informasi Penyandang Tunanetra Dalam Mengakses
Informasi Menggunakan Komputer berbicara (Software NVDA)
Seiring perkembangan

zaman

dan

kemajuan

teknologi

yang

berkembang semakin cepat membuat perubahan penyandang tunanetra
membuat perubahan penyandang tunanetra dalam melakukan pencarian
informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi yang diinginkan. Sumber dan
jenis informasi yang semula dalam bentuk format tercetak dengan adanya
perkembangan zaman, sehingga berubah ke dalam bentuk format elektronik.
Dengan perubahan sumber informasi, jenis informasi, dan bentuk
informasi yang dipilih dan digunakan bagi penyandang tunanetra, maka akan
diikuti dengan perubahan perilaku pencarian informasi. Karena bagi para
penyandang tunanetra meskipun mempunyai keterbatasan dalam mengakses
informasi dan mencari informasi akan tetapi mereka juga mampu mengikuti
perkembangan zaman baik itu pengetahuan maupun perkembangan teknologi
informasi. Agar mereka selalu up-to-date dan tidak ketinggalan, untuk
mendukung

pemenuhan

kebutuhan

informasi

dan

pekerjaan

yang

membutuhkan informasi lebih dalam, maka para penyandang tunanetra
melakukan pencarian informasi. Dalam hal ini, seseorang bisa saja
berinteraksi dengan sistem informasi hastawi (surat

kabar, sebuah

115

perpustakaan) atau berbasis komputer (misalnya,www).107 Karena dalam
pencarian informasi para penyandang tunanetra untuk memenuhi kebutuhan
informasinya mereka juga mencari informasi tersebut melalui perpustakaan
baik itu media cetak braille maupun dengan media elektronik berupa
komputer bicara.
Akan tetapi melihat dari hasil wawancara yang diungkapkan oleh
informan diatas ketika penulis mewawancarai mengenai bentuk informasi
yang seperti apa yang mereka manfaatkan dalam melakukan pencarian
informasi mereka kebanyakan memilih mengakses informasi menggunakan
komputer berbicara. Penulis berkeinginan untuk mengetahui mengapa
komputer yang digunakan untuk mengakses informasi disebut sebagai
komputer berbicara. Berikut kutipan hasil wawancara:
“Karena komputer itu tuh ado software yang namonyo NVDA yang
mendukungnyo”.
(Karena komputer itu terdapat software yang mendukungnya, namanya
NVDA).108
“Samo bae cak komputer untuk orang awas tapi kalo komputer tunanetra ni
biar biso ngeoperasikenyo dibantu NVDA”.
(Sama seperti komputer untuk orang awas akan tetapi jika komputer untuk
tunanetra agar bisa mengoperasikannya dibantu NVDA).109
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Putu Laxman Pendit, Penelitian Ilmu Perpustakaan dan Informasi: suatu pengantar
diskusi Epistimologi da Metodelogi Penelitian, h.29
108
M. Arief Permata (Siswa kelas XI SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 04 Januari 2015
109
Linda Riyadi (Siswa kelas X SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 04 Januari 2015
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“Bisa berbicara karena gunakan NVDA komputer tuh”.
(Bisa berbicara dikarenakan komputernya itu menggunakan NVDA).110
“Karena di dalam komputer berbicara ado NVDA”.
(Komputer berbicara karena di dalam komputer ada NVDA).111
“Setahu aku ado software khusus membantu biar komputer tuh biso
besuaro”.
(Setahu saya karena ada software khusus yang membantu agar komputer
tersebut bisa berbicara).112
“Sepengetahuan aku kareno ado cak perangkat yang laen yang ngebantu
komputer tuh biso bicaro jadi disebotlah komputer berbicara”.
(Sepengetahuan saya karena ada seperti perangkat lain yang membantu
komputer itu bisa bicara jadi disebut komputer berbicara).113
“Komputer biaso tapi disebot komputer berbicaro kareno didukung dengan
aplikasi NVDA”.
(Komputer biasa akan tetapi disebut komputer berbicara karena di dukung
dengan aplikasi NVDA).114
“Kareno di instalke dengan NVDA”.
(Karena di instal dengan NVDA).115
“Disebot komputer berbicaro kareno komputernyo pas di ketik ngeluarke
suaro”.
(Disebut komputer berbicara,
mengeluarkan suara).116

karena

komputernya

ketika

di

110

ketik
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112
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“Dikarnoke ado aplikasi namonyo NVDA”.
(Dikarenakan ada aplikasi yang bernama NVDA).117
“Kareno komputernyo gunoke NVDA”.
(Karena komputernya menggunakan NVDA).118
Dan jawabannya yang sama juga yang diungkapkan oleh Ane Maryati,
Mona Agutina, Riki Adiputra, Riska Handayani, Hafizuhrohman dan Suhaini
bahwa komputer yang disediakan di perpustakaan SLB-A PRPCN sama
seperti pada komputer pada umumnya akan tetapi disebut sebagai komputer
berbicara karena menggunakan software khusus yang bernama NVDA (Non
Visual Desktop Access) sehingga komputer tersebut mengeluarkan suara yang
membantu mereka untuk mengakses informasi. Seperti yang diungkapkan
oleh Pak Suwardi dan Pak Musa. Adapun sebagai berikut:
“Komputer yang ada di perpus itu semua menggunakan software khusus yang
bisa mengubah informasi yang ditampilkan pada layar komputer ke dalam
bentuk suara. Dan software yang digunakan yaitu NVDA, dengan tambahan
software NVDA ini sangat membantu sekali bagi siswa disini untuk
mengakses informasi, mengakses pelajaran yang berbentuk audio, kamus
meldic, dan lain-lain dan yang penting siswa disini dapat mengoperasikan
komputer itu sendiri”.
(Komputer yang ada di perpustakaan itu semua menggunakan software khusus
yang bisa mengubah informasi yang ditampilkan pada layar komputer ke
dalam bentuk suara. Dan software yang digunakan yaitu NVDA (Non Visual
Desktop Access), sehingga dengan tambahan software NVDA ini sangat
membantu sekali bagi siswa-siswi disini untuk mengakses informasi,
mengakses pelajaran yang berbentuk audio, kamus meldic, dan lain-lain dan
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Ahmad Zakaria (Siswa kelas XI SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 05 Januari 2015
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yang terpenting siswa-siswi disini dapat mengoperasikan komputer itu
sendiri).119
“Disebut komputer berbicara kareno mengeluarkan suaro, komputer
berbicara ini biasa disebut screen reader atau pembaca layar, tambahan
perangkat lunak yang fungsinyo untuk membacakan setiap teks yang muncul
di layar, kemudian teks diterjemahkan dalam bentuk audio yang dapat
didengarkan sebagai alat bantu siswa tunanetra disini untuk mengoperasikan
komputer. Dan software yang digunakan disini berupa screen reader NVDA”.
(Disebut komputer berbicara karena mengeluarkan suara, komputer berbicara
ini biasa disebut screen reader atau pembaca layar, tambahan perangkat lunak
yang fungsinya untuk membacakan setiap teks yang muncul di layar monitor,
kemudian teks diterjemahkan dalam bentuk audio yang dapat didengarkan
sebagai alat bantu siswa tunanetra disini untuk mengoperasikan komputer.
Dan software yang digunakan disini berupa screen reader NVDA).120
Dari pernyataan di atas bahwasannya komputer berbicara yang
disediakan oleh perpustakaan SLB –A PRCN menggunakan perangkat lunak
tambahan yang bernama NVDA (Non Visual Dekstop Access) yang biasa
disebut screen reader atau pembaca layar. Dengan adanya software NVDA ini
merupakan alat bantu yang mempermudah penyandang tunanetra dalam
melakukan pencarian informasi.
Sesuai dengan pendapat yang diungkapkan Bayu Yulianto selaku
Sekjen Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) yang menyatakan bahwa
Komputer bicara dengan dilengkapi software yang bisa mengubah tulisan
yang dikonversikan dengan suara. Software ini memang didesain khusus
119

Wawancara Pribadi dengan Suwardi [Kepala SLB – A (Sekolah Luar Biasa Bagian
Tunanetra) PRPCN (Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat netra) Palembang], Palembang, 24 Januari
2015.
120
Wawancara Pribadi dengan Musa [Petugas Perpustakaan SLB – A (Sekolah Luar Biasa
Bagian Tunanetra) PRPCN (Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat netra) Palembang], Palembang, 14
Januari 2015.
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untuk

tunanetra.

Dengan

memanfaatkan

teknologi

suara,

tunanetra

dimungkinkan untuk mengakses layar komputer. Dengan bantuan scanner,
orang tunanetra juga bisa mengakses buku yang dibacakan software ini.121
4.2.1 Komputer berbicara (Software NVDA)
Dilihat dari hasil wawancara diatas dalam melakukan
pencarian informasi mereka para siswa penyandang tunanetra di SLBA PRPCN Palembang mengakses informasi menggunakan Komputer
berbicara yang didukung dengan Software NVDA (Non Visual
Dekstop Access) yang membantu siswa tunanetra untuk mengakses
informasi. NVDA disini bekerja sebagai software yang telah dikenal
sebagai pembaca layar (screen reader) yang memiliki kemampuan
mengubah informasi yang ditampilkan pada layar komputer ke dalam
bentuk suara. Komputer dengan sendirinya dapat membacakan
informasi yang ditemukan di layar, sehingga siswa tunanetra dapat
mendengarkan serta menyimak dari informasi yang dibacakan. Dalam
hal ini penulis ingin mengetahui kapan para siswa penyandang
tunanetra di SLB-A PRPCN Palembang mulai mengenal komputer
berbicara yang didukung dengan Software NVDA (Non Visual
Dekstop Access). Berikut hasil kutipan wawancara:

121

Mbonk (ed.), “Komputer Bicara Untuk Tunanetra”, http://edukasi.kompas.com/read/2010/
03/08/12052697/Komputer Bicara.untuk.Tunanetra.
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“Sejak aku SMP disini”.
(Sejak saya SMP disini).122
“Mengenal dari pertamo datang 2010 SMP kelas tujuh”.
(Mengenal dari pertama datang tahun 2010 SMP kelas VII).123
“Pas SMP disini di SLB-A”.
(Sejak SMP disini di SLB-A PRPCN).124
“Dari kelas tujuh SMP dan sekarang kelas sebelas SMA”.
(Dari kelas VII SMP dan sekarang kelas XI SMA).125
“Sejak SMP kelas tujuh”.
(Sejak SMP kelas VII).126
“Kelas tujuh SMP”.
(Kelas VII SMP).127
“Waktu kelas tujuh”.
(Waktu kelas VII).128
“Aku ngenal komputer berbicara pas aku di SMP kelas tujuh”.
(Saya mengenal komputer berbicara sejak saya di SMP kelas VII”).129
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“Waktu aku SMP”.
(Waktu saya SMP).130
Dari jawaban M.Arief Permata, Linda Riyadi, Gianina, Ahmad
Zakaria, Holipah, Ane Maryati, Mona Agustina, Hafizuhrohman, dan
Suhaini bahwa mereka mengenal komputer berbicara dengan software
NVDA tersebut sejak mereka kelas VII SMP di SLB-A PRPCN
Palembang. Sedangkan jawaban yang diungkapkan oleh Eka
Purnamasari, Meisari Widiasti, dan Riki Adiputra bahwa mereka baru
saja mengenal komputer berbicara software NVDA tersebut sejak
mereka duduk di bangku SMP kelas VII sekarang ini. Berikut hasil
kutipan wawancaranya:
“Baru sekarang ngenal NVDA di SMP kelas tujuh ini”.
(Baru sekarang mengenal NVDA di SMP kelas VII ini).131
“Baru ngenal sekarang di kelas tujuh SMP”.
(Baru mengenal sekarang di kelas VII SMP).132
“Diperkenalke dengan komputer berbicara nih waktu di SMP
sekarang”.
(Diperkenalkan
sekarang).133

130

dengan

komputer

berbicara

waktu

di

SMP
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Akan tetapi pendapat yang sedikit berbeda yang diungkapkan
oleh Alex Paldata, Aris Budi Setiawan, M. Rizky Aldriansyah dan
Stiven bahwa mereka mengenal komputer berbicara software NVDA
tersebut sejak duduk di bangku SD akan tetapi baru mengenal bentuk
luarnya saja dan memperdalam maupun mengoperasikan komputer
tersebut sejak mereka berada sekolah di SLB- A PRPCN. Berikut hasil
kutipan wawancaranya:
“Kalo aku ngenal komputer tahun
memperdalamkenyo baru di SMP”.

2009

(Kalau saya mengenal komputer tahun
memperdalamkannya baru di SMP).134

kelas

2009

tigo

kelas

3

SD

SD

“Dari umur enam tahun sudah ngenal komputer berbicara kareno
dari kecik sudah di SLB”.
(Dari umur 6 tahun sudah mengenal Komputer berbicara karena dari
kecil sudah di SLB).135
“Ngenal komputer pas kelas limo SD tapi bukan memperdalam cuman
ngetahui be bentuk komputer berbicara samo cak komputer biaso tapi
didukung dengan aplikasi NVDA tapi ngeoperasike komputernyo
waktu di SLB”.
(Mengenal komputer sejak kelas 5 SD tapi bukan memperdalam hanya
mengetahui bentuk komputer berbicara sama seperti komputer biasa
akan tetapi didukung dengan aplikasi NVDA dan mengoperasikan
komputernya waktu di SLB).136
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Alex Paldata (Siswa kelas IX SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 05 Januari 2015
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“Pas SD ngenalke komputer berbicara NVDA tapi baru belajar
kulitnyo luarnyo be dalamnyo belum seperti ngenal keyboardnyo tapi
ngeoperasike komputernyo waktu di kelas tujuh SMP di SLB sini”.
(Sejak SD mengenal komputer berbicara NVDA akan tetapi baru
belajar kulit luarnya saja (Hardware) dalamnya belum (Software)
seperti mengenal Keyboard komputer tapi untuk mengoperasikan
komputernya waktu di kelas VII SMP di SLB disini).137
Sedangkan jawaban dari Riska Handayani bahwa dia baru
mengenal komputer berbicara software NVDA sejak duduk di bangku
SMA di SLB – A PRPCN. Karena menurut hasil observasi penulis
sebelumnya informan yang bersangkutan merupakan siswa yang
sebelumnya bersekolah di SLB yang ada di Lubuk Linggau. Berikut
Hasil kutipan wawancara dengan informan:
“Berhubung SMA baru disini, jadi pas aku SMA ngenal NVDA”.
(Berhubung SMA baru disini, jadi semenjak saya SMA mengenal
NVDA).138
Dan pendapat yang sama yang diungkapkan oleh Pak Musa. Adapun
sebagai berikut:
“Penggunaan fasilitas dan layanan teknologi ketunanetraan berupa
komputer berbicara, didukung dengan software NVDA yang
disediakan oleh perpustakaan, sudah diperkenalkan sejak SDLB, tapi
untuk mengoperasikannya diajarkan pada siswa SMPLB dan SMALB
saja, dan alat bantu ini merupakan sarana teknologi ketunanetraan
yang membantu dan mempermudahkan siswa untuk mendapatkan
informasi”.

137
138

Stiven (Siswa kelas X SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 05 Januari 2015
Riska Handayani (Siswa kelas XII SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 09 Januari 2015
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(Penggunaan fasilitas dan layanan teknologi ketunanetraan berupa
komputer berbicara yang didukung dengan software NVDA yang
disediakan oleh perpustakaan sudah diperkenalkan sejak SDLB, akan
tetapi untuk mengoperasikannya diajarkan pada siswa tingkat SMPLB
dan SMALB saja, dan alat bantu ini merupakan sarana teknologi
ketunanetraan yang membantu dan mempermudahkan siswa untuk
mendapatkan informasi).139
Dari jawaban informan diatas dapat dilihat bahwa para siswa
penyandang tunanetra mengenal komputer berbicara yang didukung
dengan software NVDA setelah mereka masuk dan tinggal di Yayasan
PRPCN (Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra) dan mulai
memperdalam dan mengoperasikan komputer berbicara tersebut sejak
mereka bersekolah di SLB- A PRPCN pada tingkat Sekolah Menengah
Pertama Luar Biasa (SMPLB).
Dari hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan
bahwasannya dengan adanya komputer berbicara yang didukung
dengan software NVDA tersebut yang disediakan oleh perpustakaan di
SLB-A PRPCN sangat membantu sekali bagi siswa penyandang
tunanetra untuk mengakses informasi yang mereka butuhkan. Dan
penulis ingin mengetahui juga sejauh mana informan memahami dan
mengakses informasi menggunakan komputer berbicara software
NVDA tersebut. Berikut hasil kutipan wawancara:
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Wawancara Pribadi dengan Musa [Petugas Perpustakaan SLB – A (Sekolah Luar Biasa
Bagian Tunanetra) PRPCN (Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat netra) Palembang], Palembang, 14
Januari 2015.
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“Ngidupke komputer, pingin akses internet gunoke modem, sudah biso
ngetik, ngenal microsoft word 2007”.
(Menghidupkan komputer, jika ingin mengakses internet
menggunakan modem, sudah bisa mengetik, dan mengenal microsoft
word 2007). 140
“Ngidupke komputer, NVDA, ngetik di microsoft word 2007 dan
matike komputer dan NVDA nyo, kalo pingin akses internet biso tapi
lebih pingin memperdalamke isi komputer dulu”.
(Menghidupkan komputer, NVDA, mengetik di microsoft word 2007
dan mematikan komputer dan NVDA nya, jika ingin mengakses
internet bisa akan tetapi lebih ingin memperdalam isi dari komputer itu
terlebih dahulu).141
“Ngenal komputer berbicara sudah tau dengan windows tujuh yang
digunoke mulai dari gambar desktopnyo, isinyo desktop, start menu,
panah kanan, kiri, atas, bawah, dan mengakses informasinyo sudah
biso ke internet, kalo ado modem be, ngetik, dan lain-lainlah”.
(Mengenal komputer berbicara sudah tahu dengan windows 7 yang
digunakan mulai dari gambar desktop-nya, isi dekstop-nya, start menu,
panah kanan, kiri, atas, bawah dan mengakses informasinya sudah bisa
ke internet akan tetapi jika ada modem, mengetik, dan lain-lain).142
“Sudem lancar ngetik, dan hampir hafallah dengan keyboard,
ngidupke, matike, me-restart komputer, begitu jugo dengan caro
manggilke NVDA nyo, dan nyari ke google”.
(Sudah lancar mengetik, dan hampir hafal dengan keyboard,
menghidupkan, mematikan, me-restart komputer, begitu juga dengan
cara memangggil NVDA nya, dan mencari ke google).143

140

M. Arief Permata (Siswa kelas XI SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 04 Januari 2015
Linda Riyadi (Siswa kelas X SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 04 Januari 2015
142
Holipah (Siswa kelas X SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 05 Januari 2015
143
Alex Paldata (Siswa kelas IX SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 05 Januari 2015
141
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“Kareno seneng dengan komputer dan terbiaso gunokenyo jadi hafal
dengan keyboard-nya, sudah biso mengenal hardware dan software
komputernyo, kalo akses informasinyo sudah biso menelusur datadata yang ado di komputer dan untuk akses internetnyo asalke ado
modem di perpustakaan sudah biso nyari melalui mozilla”.
(Karena suka dengan komputer dan terbiasa menggunakannya jadi
hafal dengan keyboard-nyo, sudah bisa mengenal hardware dan
software komputernya, kalau akses informasinya sudah bisa menelusur
data-data yang ada di komputer dan untuk akses internetnya asalkan
ada modem di perpustakaan sudah bisa mencari melalui mozilla).144
“Ngetik, ngidupke, matikenyo sudah biso, dan mengakses
informasinyo sudah biso cari-cari isi yang ado di komputer seperti all
program, data di komputer”.
(Mengetik, menghidupkan, mematikan komputer berbicara nya sudah
bisa, dan mengakses informasinya sudah bisa mencari isi yang ada di
komputer seperti all program, dan data di komputer).145
“Ngidupke CPU, NVDA, ngetik, akses internet, dan matike komputer
sudah biso”.
(Menghidupkan CPU, NVDA, mengetik, akses internet, dan
mematikan komputer sudah bisa).146
Dari hasil wawancara ke 7 informan diatas maka dapat dilihat
bahwa informan sudah terbiasa mengenal dan mengerti menggunakan
komputer berbicara dengan windows 7 baik dari hardware maupun
software komputer itu sendiri, mengenal cara-cara mengaktifkan dan
mematikan NVDA, Sedangkan untuk mengakses informasinya
menurut informan diatas bahwa mereka sudah bisa mengetik di
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Stiven (Siswa kelas X SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 05 Januari 2015
Riki Adiputra (Siswa kelas VII SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 06 Januari 2015
146
Suhaini (Siswa kelas XI SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 04 Januari 2015
145
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microsoft word 2007, mengenal keyboard yang ada dikomputer,
mengenal isi yang ada dikomputer, dan sudah bisa juga mengakses ke
internet melalui mozilla, ataupun google asalkan ada modem yang
disediakan di perpustakaan”.
Dan 4 informan yang menyatakan pendapat yang hampir sama,
sebagai berikut:
“Sudah biso ngetik, mahamke isi yang ado di komputer, dan akes
informasinyo sudah biso mencari audio yang tersimpan di dalam
komputer”.
(Sudah bisa mengetik, memahami isi yang ada di komputer, dan akes
informasinya sudah bisa mencari audio yang tersimpan di dalam
komputer).147
“Ngidupke, matike komputer maupun NVDA nyo, membuka dokumen,
flash disk”.
(Menghidupkan, mematikan komputer maupun NVDA nya, membuka
dokumen, dan flash disk).148
“Menelusuri isi desktop bagian atas, panel kiri, kanan, ngaktifke
program dari all program, membuka audio, musik”.
(Menelusuri isi desktop bagian atas, panel kiri, kanan, mengaktifkan
program dari all program, membuka audio, dan musik).149
“Ngidupke CPU, ngaktifke NVDA, ngetik, mencari start menu”.
(Menghidupkan CPU, mengaktifkan NVDA, mengetik, mencari start
menu).150
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Riska Handayani (Siswa kelas XII SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 09 Januari 2015
Aris Budi Setiawan (Siswa kelas X SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 04 Januari 2015
149
Ahmad Zakaria (Siswa kelas XI SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 05 Januari 2015
150
Hafizuhrohman (Siswa kelas VIII SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 05 Januari 2015
148
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Sedangkan ke 6 informan yang menyatakan bahwa belum
terlalu jauh memahami dan mengakses informasi menggunakan
komputer

berbicara.

Pendapat

yang

diungkapkan

oleh

Eka

Purnamasari dan Gianina.Adapun sebagai berikut:
“Baru mau mengenal keyboard komputer, jadi lagi belajar caro
gunoke komputernyo”.
(Baru mau mengenal keyboard komputer, jadi lagi belajar cara
menggunakan komputernya).151
“Belum terlalu jauh masih ngafal keyboard”.
(Belum terlalu jauh masih menghafal keyboard).152
Kemudian pendapat yang diungkapkan oleh Meisari Widiasti,
M. Risky Aldriansyah, Mona Agustina dan Ane Maryati, sebagai
penyandang tunanetra yang tergolong low vision atau masih ada sisa
penglihatan. Sebagai berikut:
“Kareno masih biso jingok dikit, biso ngetik, lihat komputer berbicara
itu bagaimana kalo akses informasinyo belum masih belajar”.
(Karena masih bisa melihat sedikit, bisa mengetik, dan melihat
bagaimana bentuk komputer berbicara itu, kalau akses informasinya
belum masih belajar).153
“Kalo akses informasi belum terlalu jauh, masih belajar caro-caro
penggunaan komputer, kareno masih biso jingok jadi biso ngetik,
ngidupke dan matike komputer”.

151

Eka Purnamasari (Siswa kelas VII SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 04 Januari 2015
Gianina (Siswa kelas X I SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 04 Januari 2015
153
Meisari Widiasti (Siswa kelas VII SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 04 Januari 2015
152
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(Kalau untuk akses informasi belum terlalu jauh, masih belajar caracara penggunaan komputer, karena masih bisa melihat jadi bisa
mengetik, menghidupkan dan mematikan komputer).154
“Aku masih menghafal keyboard nyo belum jaoh nian, tapi kalo
sekedar ngidupke, mematikan komputer dan mengaktifke NVDA nyo
biso”.
(Saya masih menghafal keyboard nya belum terlalu jauh, tapi kalau
sekedar menghidupkan, mematikan komputer dan mengaktifkan
NVDA nya bisa).155
“Sama seperti ane mbak belum terlalu jaoh masih belajar caro
menggunakan layanan komputer berbicara itu”.
(Sama seperti ane mbak belum terlalu jauh masih belajar cara
menggunakan layanan komputer berbicara itu).156
Berbagai pendapat dari hasil wawancara dengan 17 informan
diatas

bahwa

didalam

memahami

dan

mengakses

informasi

menggunakan komputer berbicara tersebut dapat penulis simpulkan
bahwasannya untuk memahami cara-cara penggunaan komputer
berbicara tergantung dari siswa penyandang tunanetra itu sendiri,
dikarenakan didalam penggunaan layanan komputer berbicara yang
disediakan oleh perpustakaan tersebut siswa ataupun pemustaka
penyandang tunanetra harus memiliki keterampilan dan kecakapan
yang tinggi di dalam mengoperasikan komputer berbicara itu sendiri
dan tidak hanya itu siswa pun haruslah mempunyai kemauan atau niat
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M. Rizky Aldriansyah (Siswa kelas VII SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 05 Januari
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Ane Maryati (Siswa kelas XI SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 05 Januari 2015
Mona Agustina (Siswa kelas VII SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 05 Januari 2015
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untuk belajar memahami, menggunakan fasilitas komputer berbicara
tersebut.
Seperti pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Musa selaku
petugas perpustakaan yaitu:
“Siswa yang punya kemauan, keterampilan, pasti biso
mengoperasikan komputer, mulai dari tahap awal mengenal hardware
kemudian software nyo, mengetik, mengakses informasi dan lain-lain.
siswa yang biso mengoperasikan layanan komputer bicara ini kareno
suatu hal yang sudah terbiaso pasti biso, dan mereka sudah
diperkenalkan dengan komputer berbicara ini sejak siswa di SMPLB
sampai ke tingkat SMALB dan itu pun tidak menutup kemungkinan
siswa untuk biso memanfaatkan semua fasilitas maupun layanan di
perpustakaan”.
(Siswa yang mempunyai kemauan, keterampilan, pasti bisa
mengoperasikan komputer tersebut, mulai dari tahap awal mengenal
hardware kemudian software nya, mengetik, mengakses informasi dan
lain-lain. siswa yang bisa mengoperasikan layanan komputer bicara ini
karena suatu hal yang sudah terbiasa pasti bisa, dan mereka sudah
diperkenalkan dengan komputer berbicara ini ketika siswa tersebut
pada tingkat SMPLB sampai tingkat SMALB dan itu pun tidak
menutup kemungkinan siswa untuk bisa memanfaatkan semua fasilitas
maupun layanan di perpustakaan).157
Jadi, dapat disimpulkan bahwa cara pencarian informasi
menggunakan komputer berbicara dengan software NVDA (Non
Visual Desktop Access) untuk dapat memahami dan mengakses
informasi menggunakan komputer berbicara tersebut informan
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Wawancara Pribadi dengan Musa [Petugas Perpustakaan SLB – A (Sekolah Luar Biasa
Bagian Tunanetra) PRPCN (Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat netra) Palembang], Palembang, 14
Januari 2015.
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(pemustaka tunanetra) harus mempunyai kemauan, keterampilan, dan
kecakapan yang tinggi didalam mengoperasikan komputer berbicara.
Manfaat yang dirasakan dengan adanya layanan komputer
berbicara ini sangat membantu sekali bagi penyandang tunanetra untuk
mengakses informasi yang dibutuhkan terutama jika komputer tersebut
dapat mengakses informasi sampai ke jaringan internet sehingga
menambah pengetahuan dan meluaskan wawasan informasi bagi
penyandang tunanetra, dan meskipun tak mampu melihat penyandang
tunanetra akan tetap bisa mengikuti perkembangan dan kemajuan
teknologi seperti sekarang ini, dan juga dengan adanya software
NVDA yang bersifat gratis ini benar-benar sangat membantu sekali
bagi pihak SLB-A maupun bagi siswa penyandang tunanetra itu
sendiri untuk dapat mengoperasikan komputer layaknya seperti orang
normal tanpa harus membayar screen reader (pembaca layar) yang
mahalnya piranti lunak seperti JAWS yang harganya berkisar puluhan
juta. Dengan adanya kelebihan dari NVDA (Non Visual Desktop
Access) ini pihak sekolah, perpustakaan, dan siswa penyandang
tunanetra sangat terbantu sekali didalam melakukan pencarian
informasi ataupun mengakses informasi menggunakan komputer.
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Adapun

sebagai

berikut

mengenai

kelebihan

ataupun

keunggulan dari software NVDA (Non Visual Desktop Access):158
a. NVDA bersifat freeware sehingga tidak memerlukan tunanetra
untuk mengeluarkan dana dan dapat di download di situs
http://www.nvaccess.org/
b.

Memiliki ukuran file yang relatif kecil, sehingga dapat mudah
diunduh dengan cepat.

c.

NVDA sudah didukung dengan banyak bahasa dan salah
satunya adalah Bahasa Indonesia dengan lebih akurat.

d.

Tersedianya NVDA portable yang memudahkan pengguna
yang sering bekerja berpindah-pindah komputer, seperti
mengerjakan tugas di warnet. Dengan NVDA portable,
pengguna tidak perlu meng-install NVDA pada komputer yang
akan digunakan. Cukup menancapkan USB yang didalamnya
sudah di copy-kan NVDA portable dan membukanya di
komputer yang digunakan.
Seperti kutipan hasil wawancara yang diungkapkan salah satu

informan mengenai kelebihan ataupun keunggulan menggunakan
software NVDA yang diungkapkan oleh Stiven yang mengatakan:

158

“NVDA Screen Reader Gratis Solusi Pengganti Screen
http://pijatunet.blogspot.com/2012/01/nvda-screen-reader-gratis-solusi.html.

Reader

Berbayar,”
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“Kelebihan NVDA sangat membantu tunanetra dari segi membaca,
membantu mencari informasi, membantu membaca menu-menu pada
komputer, gratis, biso di download. Yang awalnyo sulit gunoke
komputer tetapi kareno sudah terbiaso tidak lagi”.
(Kelebihan NVDA sangat membantu tunanetra dari segi membaca,
membantu mencari informasi, membantu membaca menu-menu pada
komputer, gratis, bisa di download. Yang awalnya sulit menggunakan
komputer tetapi karena sudah terbiasa tidak lagi).159
Pendapat diatas diperkuat oleh Pak Musa selaku petugas
perpustakaan yang mengatakan:
“Dengan adanyo NVDA ini siswa biso memanfaatke layanan
komputer ini kareno sifatnyo gratis jadi dapat di download di NV
ACCESS kemudian dapat di instal langsung ke komputer dikarenakan
ukuran filenyo kecil, terus biso dimasukkan ke dalam flash disk
sehingga dapat di pasang ke komputer lain dan siswa dapat langsung
menggunakannya”.
(Dengan adanya NVDA ini siswa bisa memanfaatkan layanan
komputer ini karena sifatnya gratis jadi dapat di download di
http://www.nvaccess.org/ kemudian dapat di instal langsung ke
komputer dikarenakan ukuran filenya kecil, terus bisa dimasukkan ke
dalam flash disk sehingga dapat di pasang ke komputer lain dan siswa
dapat langsung menggunakannya).160
Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa komputer
dengan bantuan software NVDA tersebut sangat membantu sekali
bagi siswa penyandang tunanetra untuk dapat mengeksplorasi hampir
semua program yang ada dalam komputer, dan melakukan pencarian
informasi yang dibutuhkan.
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Stiven (Siswa kelas X SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 05 Januari 2015
Wawancara Pribadi dengan Musa [Petugas Perpustakaan SLB – A (Sekolah Luar Biasa
Bagian Tunanetra) PRPCN (Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat netra) Palembang], Palembang, 14
Januari 2015.
160
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Dibawah ini langkah-langkah untuk men-download, dan
menginstall software NVDA pada komputer. Adapun sebagai berikut
1. Langkah-langkah mendownload software NVDA sebagai berikut:

Gambar 1:

Gambar diatas adalah Tampilan awal Pencarian NVDA dengan
mengetik NV Access di mesin pencarian google, kemudian akan
muncul gambar seperti diatas dengan mengklik pada bagian
“Download” dan setelah itu arahkan kursor ke bawah dengan
mengklik tulisan “Skip donatiom this time”. Sampai muncul
gambar seperti dibawah ini:

Gambar 2:

Berkas NVDA Versi 2015.2 siap dibuka dengan mengklik tulisan
“Simpan Berkas” dan setelah itu tunggu sampai proses men-
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download mencapai 100%, setelah mencapai 100% software
NVDA berhasil dan tersimpan di dalam program komputer. Dan
software NVDA siap di install
2. Langkah-Langkah Menginstall Software NVDA sebagai berikut:

Gambar 3:

Tampilan gambar software NVDA, klik tampilan gambar yang
bertulisan “N” tersebut, setelah itu akan muncul gambar yang
bertulisan “Pleas wait while Setup is loading” Sampai muncul
gambar seperti dibawah ini:

Gambar 4:

Centang pada tulisan “I agree” dan klik juga pada tulisan “Install
NVDA on this computer” dan akan muncul gambar yang bertulisan
“continue” klik sampai muncul gambar Installing NVDA yang
bertulisan “Pleas wait while NVDA is being installed” tunggu
sampai benar-benar muncul gambar seperti diatas yang bertulisan
”Welcome NVDA” setelah itu klik ok dan software NVDA telah
terinstal di dalam komputer dan siap digunakan.
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4.2.2 Tahap-Tahap Pencarian Informasi Informan Dalam Mengakses
Informasi Menggunakan Komputer berbicara Software NVDA
(Non Visual Desktop Access)
Dibawah ini hasil wawancara yang diperoleh penulis dari
pencarian informasi yang dilakukan oleh 7 informan, Adapun sebagai
berikut:
“Nanya dengan yang paham, mencatat mana yang mau dicari kalo
tidak ada di rak bisa langsung memanfaatkan komputer yang ada di
perpustakaan, membuka komputer, kalo mau mau cari ke internet
buka google, dicari informasi yang dibutuhkan, cari yang terbaru,
dipilih terus didengarkan, kalo perlu disimpan dalam folder
komputer”.
(Bertanya dengan yang paham, mencatat mana yang mau dicari kalau
tidak ada di rak bisa langsung memanfaatkan komputer yang ada di
perpustakaan, membuka komputer, kalau mau mau cari ke internet
buka google, dicari informasi yang dibutuhkan, cari yang terbaru,
dipilih terus didengarkan, kalau perlu disimpan dalam folder
komputer).161
“Cari tau informasinyo terutamo disesuaike dengan yang dibutuhke,
telusur ke komputer, jadi tinggal dicari misalnyo pingin cari audio
pembelajaran, tinggal dicari di Data D kemudian pilih yang belum
didengar ataupun yang terbaru, dicacat yang penting”.
(Cari tahu informasinya terutama disesuaikan dengan yang
dibutuhkan, telusur ke komputer, jadi tinggal dicari misalnya ingin
mencari audio pembelajaran, tinggal dicari di Data D kemudian pilih
yang belum didengar ataupun yang terbaru, dicacat yang penting).162
“Mau cari lewat internet asalkan ado modem dari petugas
perpustakaannyo langsung cari dari start menu ketik google, muncul
langsung diklik dan dicari informasi yang pingin diketahui, setelah itu
didengar, dipaham informasinyo, direkam dalam otak, kadang kalo
ukuran informasinyo tidak terlalu besar simpan dalam flashdisk”.

161
162

M. Arief Permata (Siswa kelas XI SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 04 Januari 2015
Linda Riyadi (Siswa kelas X SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 04 Januari 2015
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(Mau mencari lewat internet asalkan ada modem dari petugas
perpustakaannya langsung cari dari start menu ketik google, muncul
langsung diklik dan dicari informasi yang ingin diketahui, setelah itu
didengar, dipaham informasinya, direkam dalam otak, terkadang kalau
ukuran informasinya tidak terlalu besar simpan dalam flashdisk).163
“Misalnya pingin mencari tentang alat musik gitar caro-caro
gunokenyo tinggal telusur ke internet explorer setelah ketemu, dipilih,
didengarke, dipelajari dan di simpan dalam flashdisk”.
(Misalnya ingin mencari tentang alat musik gitar cara-cara
menggunakannya tinggal telusur ke internet explorer setelah ketemu,
dipilih, didengarkan, dipelajari dan di simpan dalam flashdisk).164
“Buka komputer, aktifkan NVDA, pingin cari informasi yang lebih
luas cari di internet, klik di google pingin cari apo, setelah muncul
dipilih didengar, atau biso dicopas ke word simpan dalam folder”.
(Buka komputer, aktifkan NVDA, ingin mencari informasi yang lebih
luas cari di internet, klik di google ingin cari apa, setelah muncul
dipilih didengarkan, atau bisa di copy-paste ke word simpan dalam
folder).165
“Cuma sekedar pingin mendengarkan cerita-cerita atau musik tinggal
di buka komputer, dicari dengan mengetik langsung search program
dan file. Sudah ketemu musik, atau cerita-cerita yang mau didengar
tinggal, kemudian diputarkan”.
(Hanya sekedar ingin mendengarkan cerita-cerita atau musik tinggal di
buka komputer, dicari dengan mengetik langsung search program dan
file. Sudah ketemu musik, atau cerita-cerita yang mau didengarkan,
tinggal kemudian diputarkan).166
“Pertama buka NVDA terlebih dahulu, masuk ke internet explorer lalu
kito cari ingin membuka apo, apo google ketik tentang pelajaran IPA,
sudah ketemu didengarke, terus disimpan dalam flashdisk atau
disimpan di dalam memori hp diputarkan di hp, kemudian disalin lagi
ke dalam tulisan braille, lalu dipelajari”.
163

Holipah (Siswa kelas X SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 05 Januari 2015
Alex Paldata (Siswa kelas IX SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 05 Januari 2015
165
Stiven (Siswa kelas X SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 05 Januari 2015
166
Riki Adiputra (Siswa kelas VII SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 06 Januari 2015
164
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(Pertama buka NVDA terlebih dahulu, masuk ke internet explorer lalu
kita cari ingin membuka apa, apa google ketik tentang pelajaran IPA,
sudah ketemu didengarkan, terus disimpan dalam flashdisk atau
disimpan di dalam memori hp diputarkan di hp, kemudian disalin lagi
ke dalam tulisan braille, lalu dipelajari). 167
Dari hasil observasi dan wawancara dengan ke 7 informan
diatas ditemukan bahwa perilaku pencarian informasi menunjukkan
bahwa informan memiliki tahapan yang sama dengan model perilaku
pencarian informasi yang dikembangkan oleh Ellis diantaranya
Starting, Chaining, Browsing, Differentiating, Monitoring, Extracting,
Verifying, And Ending
Pertama informan melakukan Tahap Starting (Memulai) yaitu
kegiatan awal dalam pencarian informasi dimana informan sadar
dengan kebutuhan informasi dimiliki yang hal ini disesuaikan dengan
kebutuhan informasi yang mereka butuhkan, misalnya bertanya
dengan seseorang ahli disalah satu bidang keilmuan dalam hal ini
bertanya dengan guru, Setelah itu informan akan melakukan tahap
Chaining yaitu Menghubungkan informasi apa yang telah diketahui
dengan informasi yang diinginkan, biasanya informan akan mencatat
atau menulis hal-hal yang dianggap penting, Setelah itu informan akan
langsung ke tahap Browsing yaitu informan akan mencari informasi
yang diinginkan, terutama informasi yang bersumber dari internet

167

Suhaini (Siswa kelas XI SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 04 Januari 2015
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informan akan melakukan pencarian dengan menggunakan internet
explorer baik google ataupun mozilla dan mengetik kata kunci sesuai
yang mereka butuhkan. Kemudian ke tahap Differentiating, dari hasil
observasi penulis tahap ini informan hanya mendengarkan sekilas saja
informasi yang ditampilkan google ataupun audio pembelajaran
tersebut, kemudian informan akan memilah mana informasi sesuai
dengan

yang

diinginkan

dan

dibutuhkan.

Tahap

selanjutnya

Monitoring dan Extracting yaitu tahap dimana informan memilih
informasi yang terbaru dan mengambil salah satu informasi yang
berguna dalam sebuah sumber yang telah dipilih. Setelah memilih
kemudian menemukan informasi yang dibutuhkan informan akan
melakukan tahap Verifying yaitu informan akan mengecek ukuran dari
informasi yang telah mereka temukan dan meng-copy paste informasi
tersebut ke microsoft word 2007 di simpan dalam folder ataupun
flashdisk dan bisa disimpan dalam memori handphone. Dan tahap
terakhir Ending yang dilakukan informan yaitu memutar atau
mendengarkan informasi tersebut hingga paham ataupun menyalin
informasi tersebut ke tulisan braille.
Sedangkan pendapat yang berbeda yang ditemukan penulis
saat mewawancarai ke 4 informan. Berikut tahapan-tahapan yang
dilakukan informan dalam melakukan pencarian informasi:
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“Mengetahui informasi apo yang pingin dicari, kemudian dipilih
pingin cari melalui media cetak buku atau media elektronik komputer,
kalo gunoke komputer biso melihat ke audio atau google, langsung
dicari sesuai yang kito inginke sampai ketemu titik permasalahan,
setelah banyak tahu tentang informasi yang sudah dicari tadi,
difokuske ke satu sumber yang dipilih sesuai dengan yang dibutuhke,
dipahami sampai puas dengerke informasinyo kalo ado temen yang
betanyo aku kasih tahu”.
(Mengetahui informasi apa yang ingin dicari, kemudian dipilih mau
cari melalui media cetak buku atau media elektronik komputer, kalau
menggunakan komputer bisa melihat ke audio atau google, langsung
dicari sesuai yang kita inginkan sampai ketemu titik permasalahan,
setelah banyak tahu tentang informasi yang sudah dicari tadi,
difokuskan ke satu sumber yang dipilih sesuai dengan yang
dibutuhkan, dipahami sampai merasa puas mendengarkan
informasinya kalau ada teman yang bertanya saya kasih tahu).168
“Rasa pingin tau itulah alasan mencari informasi itu, biasanyo
langsung buka komputer, dicari misalnyo pingin mendengarkan audio
puisi, langsung di klik cari informasi tentang puisi kehidupan saja,
dengerke sampai habis, di simpan di flashdisk yang tidak mengerti
biso ditanyo dengan yang lebih tahu, dan pasti ado raso seneng dalam
diri setelah terpenuhi informasi yang pingin diketahui”.
(Rasa ingin tahu itulah alasan mencari informasi itu, biasanya langsung
buka komputer, di cari misalnya ingin mendengarkan audio puisi,
langsung di klik cari informasi tentang puisi kehidupan saja,
didengarkan sampai habis, di simpan di flashdisk yang tidak mengerti
bisa ditanyakan dengan yang lebih tahu, dan pasti ada rasa senang
dalam diri setelah terpenuhi informasi yang ingin diketahui).169
“Mencari informasi kadang sekedar hiburan, cari lagu-lagu ado di file
komputer, pilih pingin denger lagu atau musik dari siapo, atau buka
internet download lagu yang dak ado dalam komputer, sudah ketemu
fokus didengarke, terus di download simpan dalam folder komputer
atau flashdisk, ado temen yang mau, yo dikasih. Rasa puas ado kalo
lagunya pas di download lancar-lancar be”.

168
169

Riska Handayani (Siswa kelas XII SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 09 Januari 2015
Aris Budi Setiawan (Siswa kelas X SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 04 Januari 2015
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(Mencari informasi terkadang sekedar hiburan, cari lagu-lagu ada di
file komputer, pilih mau mendengarkan lagu atau musik dari siapa,
atau buka internet download lagu yang tidak ada dalam komputer,
sudah ketemu fokus didengarkan, terus di download simpan dalam
folder komputer atau flashdisk, ada teman yang mau, ya dikasih. Rasa
puas ada kalau lagunya pas di download lancar-lancar saja).170
“Sebelum mencari informasi harus tau alasannyo terlebih dahulu,
misal tugas dari guru, cari ado dak bukunyo kalo tidak ado cari lewat
google, klik satu sumber sesuai yang pingin dicari, didengarkan
kemudian diulang-ulang, dikumpulkan dengan mengcopas ke word
mano yang penting, dipahami, disimpan, dan terkadang kecewa kalo
pingin mencari informasi itu, susah, salah klik tombol”.
(Sebelum mencari informasi harus tahu alasannya terlebih dahulu,
misalnya tugas dari guru, cari ada tidak bukunya kalau tidak ada cari
lewat google, klik satu sumber disesuaikan yang ingin dicari,
didengarkan kemudian diulang-ulang, dikumpulkan dengan meng-copy
paste ke microsoft word mana yang penting, dipahami, disimpan, dan
terkadang kecewa jika ingin mencari informasi itu, susah, salah klik
tombol”).171
Sedangkan dari hasil observasi dan wawancara dengan ke 4
informan diatas ditemukan bahwa perilaku pencarian informasi
menunjukkan bahwa informan memiliki tahapan yang sama dengan
model perilaku pencarian informasi yang dikembangkan oleh Carol
Kuhlthau

diantaranya

yaitu

Inisiation,

Selection,

Exploration,

Formulation, Collection, and Presentation.
Pertama-tama informan melalui tahap Inisiation dimana
informan menyadari adanya kebutuhan informasi dan muncul
keinginan untuk memenuhinya, saat itulah proses pencarian dimulai
170
171

Ahmad Zakaria (Siswa kelas XI SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 05 Januari 2015
Hafizuhrohman (Siswa kelas VIII SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 05 Januari 2015
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kemudian informan akan memasuki tahap Selection informan akan
mengumpulkan informasi untuk memenuhi kebutuhannya berdasarkan
kebutuhan informan pada sumber-sumber tertentu baik itu mencari
melalui media cetak seperti buku braille maupun melalui media
elektronik komputer, Setelah itu informan memilih dari setiap sumber
yang telah dipilih, informan akan melakukan tahap Exploration yaitu
penjelajahan sumber informasi dengan memperluas informasi untuk
memperoleh

informasi

yang

kemungkinan

relevan,

setelah

menemukan informasi tersebut informan akan melalui tahap
Formulation dimana informan mulai memfokuskan informasi relevan
yang telah diperoleh dan perasaan tidak pasti mulai mengikis, Setelah
itu informan masuk ke tahap Collection yaitu tahap interaksi informan
dengan sistem informasi (komputer berbicara) informan akan
mengumpulkan informasi tersebut dengan meng-copy-paste ke
microsoft word atau dengan cara mengunduh informasi tersebut
kemudian disimpan dalam suatu folder ataupun dalam flash disk, Dan
tahap terakhir yaitu Presentation tahap penentuan apakah informan
akan merasa puas ataupun kecewa dengan hasil temuannya dalam
proses pencarian informasi.
Sedangkan untuk ke 6 informan dari hasil observasi dan
wawancara yang telah dilakukan penulis dalam hasil wawancara
sebelumnya ditemukan bahwa dalam melakukan tahapan pencarian
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informasi menggunakan komputer berbicara dengan Software NVDA
(Non Visual Desktop Access) mereka baru belajar mengenal dan
memahami cara-cara penggunaan menggunakan komputer berbicara
tersebut baik itu mengenal hardware pada komputer maupun software
pada komputer tersebut dan dalam pencarian informasi yang mereka
lebih memanfaatkan koleksi media cetak braille yang ada di
perpustakaan ataupun bertanya dengan seseorang ahli didalam bidang
tertentu sesuai dengan kebutuhan informasi. Berikut hasil kutipan
wawancara dengan ke 6 informan:
“Kareno baru mau ngenal keyboard komputer, jadi lagi belajar caro
menggunoke komputernyo, dan kalo mau cari informasi yang aku
butuhke aku nanyo dengan temen atau guru”.
(Karena baru mau mengenal keyboard komputer, jadi lagi belajar cara
menggunakan komputernya, dan kalau mau mencari informasi yang
saya butuhkan saya bertanya dengan teman atau guru).172
“Masih menghafal keyboard tapi untuk mencari informasi aku
komunikasi lebih dalu dengan guru atau petugas perpustakaan ado
dak informasi yang aku butuhkan”.
(Masih menghafal keyboard tapi untuk mencari informasi saya
komunikasi terlebih dahulu dengan guru atau petugas perpustakaan
ada tidak informasi yang saya butuhkan).173
“Nyari informasi nanyo be dengan orang lebih tau”.
(Cari informasi bertanya saja dengan orang lebih tahu).174

172

Eka Purnamasari (Siswa kelas VII SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 04 Januari 2015
Gianina (Siswa kelas X I SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 04 Januari 2015
174
Meisari Widiasti (Siswa kelas VII SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 04 Januari 2015
173
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“Pencarian informasi aku manfaatke koleksi yang ado di
perpustakaan baik itu buku awas maupun braille kareno masih ado
siso penglihatan”.
(Pencarian informasi saya memanfaatkan koleksi yang ada di
perpustakaan baik itu buku awas maupun braille karena masih ada sisa
penglihatan).175
“Lebih milih cetak braille kareno sudah terbiaso untuk mencari yang
dibutuhkan, tinggal ke rak, terus dibaco, kalu ado yang dak ngerti
ditanyo dengan guru”.
(Lebih memilih cetak braille karena sudah terbiasa untuk mencari
informasi yang dibutuhkan, tinggal ke rak, terus dibaca, kalau ada
yang tidak mengerti ditanyakan dengan guru).176
“Untuk sekarang cari informasi mudah gunakan cetak braille karena
belum ngerti kalau akses informasi gunakan komputer”.
(Untuk sekarang mencari informasi mudah menggunakan cetak braille
karena belum mengerti kalau akses informasi menggunakan
komputer).177
Dari berbagai pendapat yang diungkapkan ke 17 informan
dapat penulis simpulkan bahwasannya ke 17 informan diatas pada
tahap pencarian informasi dalam mengakses informasi menggunakan
komputer berbicara software NVDA (Non Visual Desktop Access)
tersebut menunjukkan bahwa setiap siswa penyandang tunanetra
mempunyai pola tersendiri dan berbeda dalam pencarian informasi hal
ini dapat dilihat dari hasil observasi dan hasil wawancara diatas bahwa

175

M. Rizky Aldriansyah (Siswa kelas VII SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 05 Januari

176

Ane Maryati (Siswa kelas XI SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 05 Januari 2015
Mona Agustina (Siswa kelas VIII SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 05 Januari 2015
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ke 7 informan yaitu M.Arief Permata, Linda Riyadi, Holipah, Alex
Paldata, Stiven, Riki Adiputra, dan Suhaini dalam perilaku pencarian
informasi menunjukkan bahwa informan memiliki tahapan yang sama
dengan model perilaku pencarian informasi yang dikembangkan oleh
Ellis diantaranya Starting, Chaining, Browsing, Differentiating,
Monitoring, Extracting, Verifying, And Ending.
Sedangkan ke 4 informan yaitu Riska Handayani, Aris Budi
Setiawan, Ahmad Zakaria, dan Hafizuhrohman informan ditemukan
bahwa perilaku pencarian informasi menunjukkan bahwa informan
memiliki tahapan yang sama dengan model perilaku pencarian
informasi yang dikembangkan oleh Carol Kuhlthau diantaranya yaitu
Inisiation, Selection, Exploration, Formulation, Collection, And
Presentation.
Dan untuk ke 6 informan yaitu Eka Purnama Sari, Gianina,
Meisari Widiasti, M. Rizky Aldriansyah, Ane Maryati, dan Mona
Agustina ditemukan bahwa dalam melakukan tahapan pencarian
informasi menggunakan komputer berbicara dengan Software NVDA
(Non Visual Desktop Access) mereka baru belajar mengenal dan
memahami cara-cara penggunaan menggunakan komputer berbicara
tersebut baik itu mengenal hardware pada komputer maupun software
pada komputer tersebut dan dalam pencarian informasi yang mereka
lebih memanfaatkan koleksi media cetak braille yang ada di
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perpustakaan dengan langsung menelusur ke rak ataupun bertanya
dengan seseorang ahli didalam bidang tertentu sesuai dengan
kebutuhan informasi .
4.2.3 Kepuasaan Informan Terhadap Layanan Dan Fasilitas Komputer
berbicara Yang Disediakan Perpustakaan SLB – A PRPCN
Palembang
Dalam melakukan pencarian informasi siswa penyandang
tunanetra akan mencari informasi yang dibutuhkan dari berbagai
sumber baik itu melalui media cetak seperti buku braille, majalah,
maupun media elektronik seperti layanan komputer berbicara. Dan
dalam hal ini penulis ingin mengetahui mengenai kepuasaan informan
ketika mengakses informasi menggunakan komputer berbicara dengan
Software NVDA (Non Visual Desktop Access). Adapun sebagai
berikut hasil kutipan wawancara penulis dengan beberapa informan:
“Belum puas kalo mau akses ke internetnyo terbatas kareno
komputernyo tidak menyambung ke internet harus menggunakan
modem”.
(Belum puas kalau mau akses ke internetnya terbatas karena
komputernya tidak menyambung ke internet harus menggunakan
modem).178
“Belum puas kareno 14 komputer yang disediakan ado sekitar separoh
yang befungsi jadi kalo lagi rame yang gunokenyo harus nunggu”.
(Belum puas dikarenakan 14 komputer yang disediakan ada sekitar
setengah yang berfungsi jadi kalau lagi ramai yang menggunakannya
harus menunggu).179
178
179

M. Arief Permata (Siswa kelas XI SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 04 Januari 2015
Linda Riyadi (Siswa kelas X SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 04 Januari 2015
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“Kalo sekedar mau belajar caro mengoperasikenyo sudah lumayan
puas tapi kalo mau cari informasi yang lebih luas lagi ke internet
belum puas kareno modemnyo begantian dengan temen-temen yang
lain yang mau gunoke”.
(Kalau sekedar mau belajar cara mengoperasikannya sudah lumayan
puas tapi kalau mau cari informasi yang lebih luas lagi ke internet
belum puas dikarenakan modemnya bergantian dengan teman-teman
yang lain yang mau menggunakan).180
“Belum kareno kalo mau gunoke komputer harus di jam sekolah atau
jam buka perpus”.
(Belum karena kalau mau menggunakan komputer harus di jam
sekolah atau jam buka perpustakaan).181
Dari jawaban diatas dapat diambil kesimpulan bahwa
penyediaan sumber informasi berupa media elektronik layanan dan
fasilitas komputer berbicara yang disediakan oleh perpustakaan SLB –
A PRPCN Palembang belum tercukupi karena mayoritas informan
merasakan ketidakpuasan ketika mengakses informasi menggunakan
komputer berbicara tersebut dikarenakan untuk mengakses ke internet
terbatas karena tidak tersedianya jaringan internet untuk mengakses,
terbatasnya jumlah komputer yang disediakan dan terbatas waktu
untuk memanfaatkan layanan komputer berbicara tersebut.

180
181

Holipah (Siswa kelas X SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 05 Januari 2015
Riska Handayani (Siswa kelas XII SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 09 Januari 2015
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4.3

Kendala-Kendala Yang Dihadapi Siswa Dalam Mengakses Informasi
Menggunakan Komputer berbicara (Software NVDA)
4.3.6

Penggunaan Komputer berbicara (Software NVDA)
Komputer berbicara yang didukung dengan (Software NVDA)
memang memberikan kemudahan bagi siswa penyandang tunanetra di
SLB – A PRPCN Palembang sebagai suatu layanan dan fasilitas yang
disediakan oleh perpustakaan untuk mengakses informasi guna
menambah ilmu pengetahuan maupun memperluas informasi bagi
siswa penyandang tunanetra. Akan tetapi fakta yang penulis temukan
dari ke 17 informan yang penulis wawancarai menyatakan bahwa
komputer berbicara yang digunakan oleh mereka untuk mengakses
informasi mempunyai beberapa kendala yang menghambat dalam
mengakses informasi baik dari segi software NVDA maupun
komputer yang digunakan. Berikut hasil kutipan wawancara penulis
dengan informan:
“NVDA pas mau digunakan ditengah-tengah akses informasi pasti
harus dipanggil lagi”.
(NVDA ketika mau digunakan ditengah-tengah akses informasi pasti
harus dipanggil lagi).182
“Pas lagi belajar gunoke komputernyo dak ngeluarke suaro”.
(Ketika lagi belajar
mengeluarkan suara).183

182
183

menggunakannya

komputernya

tidak

Aris Budi Setiawan (Siswa kelas X SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 04 Januari 2015
Eka Purnamasari (Siswa kelas VII SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 04 Januari 2015
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“Kendalanyo pas lagi ngetik NVDA nyo dak ngebaco jadi bingung”.
(Kendalanya ketika lagi mengetik NVDA nya tidak membacanya jadi
merasa bingung).184
“NVDA itu dak dipatenke sering dak besuaro”.
(NVDA itu tidak dipatenkan sering tidak bersuara).185
“Sering mati-mati cak itulah”.
(Sering mati-mati seperti itulah).186
Kelemahan software NVDA tersebut diperkuat oleh Alex
Paldata dan Ahmad Zakaria menyatakan bahwa ;
“Kekurangannyo yo sering macet-macet misalnyo kito lagi ngetik
dipertengahan tibo-tibo dak mengeluarke suaro”.
(Kekurangannya ya sering macet-macet misalnya kita lagi mengetik
dipertengahan tiba-tiba tidak mengeluarkan suara).187
“Bener mbak apo yang dikatoke Alex, lagi asyik ngetik sekitar 10
menit 15 menit tahu-tahu dak besuaro”.
(Benar mbak apa yang dikatakan Alex, lagi asyik mengetik sekitar 10
menit 15 menit tahu-tahu tidak bersuara). 188
Pendapat yang berbeda yang diungkap ke 4 informan bahwa
untuk akses informasi ke jaringan internet tidak bisa langsung harus
menggunakan modem yang merupakan modem pribadi oleh petugas
perpustakaan. Sebagai berikut:
184
185

Meisari Widiasti (Siswa kelas VII SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 04 Januari 2015
M. Rizky Aldriansyah (Siswa kelas VII SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 05 Januari

2015
186

Suhaini (Siswa kelas XI SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 04 Januari 2015
Alex Paldata (Siswa kelas IX SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 05 Januari 2015
188
Ahmad Zakaria (Siswa kelas XI SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 05 Januari 2015
187
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“Software NVDA yang kami gunoke disini galak eror dan dak biso
akses internet harus pinjam lebih dulu dengan pak musa”.
(Software NVDA yang kami gunakan disini sering eror dan tidak bisa
mengakses ke internet, harus meminjam terlebih dahulu dengan pak
musa” .)189
“NVDA itu kadang dak baco keseluruan, dan akses untuk ke internet
tebatas kareno dak disediake fasilitas untuk ke jaringan internet”.
(NVDA itu terkadang tidak membaca keseluruan, dan akses untuk ke
internet terbatas karena tidak disediakan fasilitas untuk ke jaringan
internet).190
“NVDA nyo harus dipanggil teros dan kalu mau ke internet dak biso
langsung harus ado modem”.
(NVDA nya harus dipanggil terus dan kalau mau ke internet tidak bisa
langsung harus ada modem).191
“NVDA 2013 juga terkadang ado yang dak dibacanyo dan untuk ke
google pinjem dulu modem dengan pak musa dan itu modem pribadi”.
(NVDA 2013 juga terkadang ada yang tidak dibacanya dan untuk ke
google meminjam terlebih dahulu modem dengan pak musa dan itu
modem pribadi).192
“Komputernyo dak nyambung di wifi”.
(Komputernya tidak menyambung di wifi).193
Adapun pernyataan yang diungkapkan Pak Suwardi, Pak
Musa, dan Ibu Meeta Lea Rosmasnah Sari selaku pihak sekolah
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ataupun petugas perpustakaan mengenai fasilitas jaringan internet
menyatakan bahwa:
“Untuk jaringan internet kami pihak sekolah menyediakan akan tetapi
jaringan wifi nya ada di kantor”.
(Untuk jaringan internet kami pihak sekolah menyediakan akan tetapi
jaringan wifi nya ada di kantor).194
“Wifi disini ado tapi dak biso dimanfaatkan oleh siswa kalo lagi akses
internet di ruang perpustakaan”.
(Wifi disini ada tapi tidak bisa dimanfaatkan oleh siswa kalau lagi
akses internet di ruang perpustakaan).195
“Ado tapi untuk di ruang perpustakaan wifi nyo dak sampek”.
(Ada tapi untuk di ruang perpustakaan wifi nya tidak sampai).196
Pernyataan tersebut diperkuat oleh Informan Riyadi yang mengatakan:
“Ado mbak fasilitas jaringan internet di sekolah ini tapi kalo pingin
akses internetnyo harus ke arah kantor dulu dan itu gunake hp tapi
yang sangat disayangkan wifi nyo dak sampai kalo sudah di ruang
perpustakaan, jadi kalo pingin internetan minjam dulu sama pak musa
itupun harus ado omongan diawal”.
(Ada mbak fasilitas jaringan internet di sekolah ini tapi kalau mau
akses internetnya harus ke arah kantor terlebih dahulu dan itu
menggunakan hp tapi yang sangat disayangkan wifi nya tidak sampai
kalau sudah di ruang perpustakaan, jadi kalau ingin internetan
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Wawancara Pribadi dengan Suwardi [Kepala SLB – A (Sekolah Luar Biasa Bagian
Tunanetra) PRPCN (Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat netra) Palembang], Palembang, 24 Januari
2015.
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Bagian Tunanetra) PRPCN (Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat netra) Palembang], Palembang, 14
Januari 2015.
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Wawancara Pribadi dengan Meeta Lea Rosmasnah Sari [Petugas Perpustakaan SLB – A
(Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra) PRPCN (Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat netra)
Palembang], Palembang, 14 Januari 2015.
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meminjam terlebih dahulu sama pak musa itupun harus ada omongan
di awal).197
Pendapat yang berbeda yang diungkapkan oleh Gianina, Ane
Maryati,dan Mona Agustina menyatakan bahwa:
“Komputernyo galak mati dewek dan itu aku dak tau”.
(Komputernya sering mati sendiri dan itu tidak saya ketahui).198
“Kendalano ado mbak komputernyo itu sedikit yang biso digunoke
jadi nunggu komputer yang dak digunoke”.
(Kendalanya ada mbak komputernya itu sedikit yang bisa digunakan
jadi menunggu komputer yang tidak digunakan).199
“Terbatasnya waktu dikarenakan untuk memanfaatkan komputernya
harus jam buka perpustakaan”.
(Terbatasnya waktu dikarenakan untuk memanfaatkan komputernya
harus jam buka perpustakaan).200
Sedangkan

pendapat

yang

diungkapkan

Informan

Hafizuhrohman, dan Riki Adiputra sebagai berikut:
“Salon tiap komputer kan ado yo mbak nah tapi alat untuk di kopeng
itu seperti headset dak ado jadi berisik dak fokus kalo lagi gunoke
komputer”.
(Salon tiap komputer kan ada ya mbak akan tetapi alat untuk di telinga
itu seperti headset tidak ada jadi berisik tidak fokus kalau lagi
menggunakan komputer).201
“Dak disediake earphone mbak jadi kalo temen-temen sudah ngidupke
komputernyo otomatis NVDA ngeluarke suaro itukan dibantu juga biar
197
198
199
200
201

Linda Riyadi (Siswa kelas X SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 04 Januari 2015
Gianina (Siswa kelas X I SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 04 Januari 2015
Ane Maryati (Siswa kelas XI SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 05 Januari 2015
Mona Agustina (Siswa kelas VIII SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 05 Januari 2015
Hafizuhrohman (Siswa kelas VIII SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 05 Januari 2015
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volume besar pakai speaker jadi ketika mau mengoperasike
komputernyo harus didengarke nian”.
(Tidak disediakan earphone mbak jadi kalau teman-teman sudah
menghidupkan komputernya otomatis NVDA mengeluarkan suara
itukan dibantu juga agar volumenya membesar memakai speaker jadi
ketika mau mengoperasikan komputernya harus didengarkan”.202
Dari beberapa pernyataan yang diungkapkan oleh ke 17
informan mengenai kendala yang dihadapi saat pencarian informasi
dalam mengakses informasi dengan menggunakan komputer berbicara
(software NVDA) dapat penulis simpulkan menjadi 4 aspek diataranya
adalah sebagai berikut:
a. Software NVDA yang digunakan siswa penyandang tunanetra
untuk mengakses informasi mempunyai kelemahan yaitu tidak
membaca keseluruan ketika proses pencarian informasi
dilakukan sehingga menjadi penghambat ketika mengkases
informasi.
b. Layanan Komputer berbicara yang merupakan fasilitas yang
disediakan oleh Perpustakaan SLB-A PRPCN Palembang
mempunyai kendala bagi siswa penyandang tunetra di saat
pencarian informasi yaitu tidak disediakannya fasilitas jaringan
internet di ruang perpustakaan sehingga siswa penyandang
tunanetra harus meminjam terlebih dahulu seperti modem

202

Riki Adiputra (Siswa kelas VII SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 06 Januari 2015
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untuk mengakses ke internet yang membuat siswa tidak dapat
mengakses informasi dengan jangkauan yang sangat luas.
c. Terbatasnya waktu untuk menggunakan komputer berbicara
dikarenakan untuk memanfaatkan layanan komputer berbicara
tersebut menyesuaikan jam buka layanan perpustakaan.
d. Kendala dari komputer itu sendiri yaitu kurangnya jumlah
komputer untuk pencarian informasi siswa penyandang
tunanetra dan tidak tersedianya fasilitas pendukung pada
komputer seperti earphone atau headset.
Dan dari hasil observasi yang telah penulis lakukan bahwa
kendala-kendala diatas tidak menutup kemungkinan bagi siswa
penyandang tunanetra mencari alternatif yang lain untuk memperoleh
informasi yang mereka butuhkan seperti bertanya dengan seseorang
ahli dalam bidang tertentu, mengakses informasi menggunakan hp
yang didukung aplikasi syimbian untuk menjalankan program talk,
mendengarkan DTB (Digital Talking Book) ataupun memanfaatkan
koleksi media cetak braille.
Dan dari berbagai kendala-kendala diatas seharusnya pihak
sekolah maupun pihak perpustakaan menyediakan fasilitas-fasilitas
yang mendukung pada perangkat komputer baik dari perangkat keras
(Hardware)

maupun

perangkat

lunak

(Software)

agar

dapat
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dimanfaatkan secara leluasa, efektif, dan efisien bagi siswa
penyandang tunanetra didalam melakukan pencarian informasi.
4.3.7

Perilaku Pencarian Informasi Penyandang Tunanetra
Tidak dapat dipungkiri bahwasannya perilaku pencarian
informasi bagi penyandang tunanetra dalam mengakses informasi
menggunakan komputer berbicara (software NVDA) mempunyai
berbagai kendala-kendala yang berbeda-beda yaitu berupa perilaku
informan ketika mengakses informasi yang ditunjukkan setiap
informan ketika berinteraksi dengan sistem informasi pada komputer
berbicara. Dalam hal ini penulis temukan dari hasil wawancara dengan
informan mengenai hal tersebut. Dan penulis bagi menjadi 2 aspek
yaitu Ketunanetraan Informan dan Sumber Bahasa Asing Komputer
berbicara (Software NVDA). Adapun hasil kutipan wawancaranya
sebagai berikut:
1)

Ketunanetraan Informan
“Lamo-lamo di depan layar komputer mato jadi perih kareno
kan kalo low vision cak aku yang masih biso lihat dikit kalo di
depan komputer itu harus dideketke nian mato ni ngadep layar
komputer”.
(Lama-lama di depan layar komputer mata jadi perih
dikarenakan jika low vision seperti saya yang masih bisa
melihat sedikit jika di depan komputer itu harus didekatkan
sekali mata ini menghadap layar komputer).203

203

Holipah (Siswa kelas X SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 05 Januari 2015
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“Susah dak ngerti-ngerti mbak mungkin kareno aku disabilitas
ini”.
(Susah tidak mengerti-mengerti mbak mungkin dikarenakan
saya disabilitas ini).204
“Dak paham-paham ngapal tombol-tombolnyo”.
(Tidak paham-paham menghapal tombol-tombolnya).205
“Kesulitan ado ngingat tombolnyo, sampek sekarang lamo
nghafal tombolnyo”.
(Kesulitan ada yaitu mengingat tombolnya, sampai sekarang
lama menghafal tombolnya).206
“Kalo aku pribadi belum hafal betul jari-jari tangan pas lagi
ngetik di keyboard tapi mungkin ado kawan-kawan yang lain
hafal”.
(Kalau saya pribadi belum hafal betul jari-jari tangan ketika
lagi mengetik di keyboard tapi mungkin ada teman-teman yang
lain hafal”.207
“Kendalanyo kito harus meraba-meraba dulu”.
(Kendalanya kita harus meraba-meraba terlebih dahulu).208
“Sering bingung be dengan penempatan tombol yang benar”.
(Sering bingung dengan penempatan tombol yang benar).209
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“Biasanyo kalu diawal-awal itu susah ngingat tombol
karnokan tunanetra ni ngandalke ingatan”.
(Biasanya kalau diawal-awal itu susah mengingat tombol
dikarenakan tunanetra ini mengandalkan ingatan).210
2)

Sumber Bahasa Asing Komputer berbicara (Software
NVDA)
“Kendalanyo yo kareno komputer berbicara tu gunoke bahasa
inggris”.
(Kendalanya ya dikarenakan
menggunakan bahasa inggris).211

komputer

berbicara

itu

“Karena bahasa inggris tu mungkin jadi lumayan susah untuk
dengerkenyo”.
(Karena bahasa inggris itu jadi lumayan susah untuk
mendengarkannya).212
“Dak menguasai bahasa inggris tapi susah-susah gampang
jugo gunokenyo tergantung dikitanyo”.
(Tidak menguasai bahasa inggris akan tapi susah-susah mudah
juga menggunakannnya tergantung dengan kita).213
Sedangkan pendapat yang sedikit berbeda yang
diungkapkan oleh Linda Riyadi dan Aris Budi Setiawan
mengatakan bahwa:
“Suara yang dihasilkan software NVDA tu cak robot jadi
sebiso aku untuk memahaminyo dan bahaso inggris kurang
lancar ”.
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(Suara yang dihasilkan software NVDA itu seperti robot jadi
sebisa saya untuk bisa memahaminya dan bahasa inggris
kurang lancar ).214
“Selain bahasa inggris yang buat susah memahaminya, suara
espeak yang dikeluarkan NVDA seperti robot dan cepet bener
kadang buat bingung”.
(Selain bahasa inggris yang buat susah memahaminya, suara
espeak yang dikeluarkan NVDA seperti robot dan cepat sekali
terkadang buat bingung).215
Dan pendapat yang diperkuat oleh Pak musa mengenai
ke 2 aspek kendala tersebut yang mengatakan bahwa:
“Biasanya siswa yang pemula akan mengalami kesulitan untuk
ngafal tombol-tombol keyboard komputer dikarenakan anakanak disini ngandalkan ingatan, dan juga siswa yang tidak
terbiaso dan tidak mempunyai kemampuan bahaso inggris jadi
termasuk salah satu sebab untuk susah berinteraksi dengan
komputer tersebut”.
(Biasanya siswa yang pemula akan mengalami kesulitan untuk
menghafal tombol-tombol pada keyboard komputer
dikarenakan anak-anak disini mengandalkan ingatan, dan juga
siswa yang tidak terbiasa dan tidak mempunyai kemampuan
bahasa inggris jadi termasuk salah satu sebab untuk susah
berinteraksi dengan komputer tersebut).216
Dari

kendala

diatas,

penulis

telah

melakukan

wawancara mengenai upaya siswa tunanetra dalam mengatasi
kendala tersebut ketika mengakses informasi menggunakan
komputer berbicara (Software NVDA), upaya yang dilakukan
214
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hampir semua informan mengatakan bertanya kepada petugas
perpustakaan maupun bertanya dengan teman yang lebih
paham seperti yang dikemukakan oleh Eka Purnamasari dan
Gianina:
“Susah memahami tombol langsung be tanyo dengan Pak
Musa”.
(Susah memahami tombol langsung saja bertanya dengan Pak
Musa).217
“Tanyo dengan temen yang paham yang hafal dengan tomboltombolnyo”.
(Bertanya dengan teman yang paham yang hafal dengan
tombol-tombolnya).218
Pendapat berbeda yang dikemukakan oleh M.Arief
Permata dan Linda Riyadi yang mengatakan bahwa:
“Kalu masalah bahasa inggris tu bisa diubah ke dalam bahasa
indonesia tinggal di instal NVDA Damayanti atau bertanya
dengan guru bahasa inggris atau yang lebih paham”.
(Kalau masalah bahasa inggris itu bisa diubah ke dalam bahasa
indonesia tinggal di instal NVDA Damayanti atau bertanya
dengan guru bahasa inggris atau yang lebih paham).219
“Masalah upayanyo bisa di atur kecepatan suaranya dengan
menekan ins+n dan masalah bahasa inggris biso di instal
gunoke bahasa indonesia tapi dak permanen harus diinstal
terus tiap bulannyo”.
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(Masalah upayanya bisa di atur kecepatan suaranya dengan
menekan ins+n dan masalah bahasa inggris bisa di instal
menggunakan bahasa indonesia tapi tidak permanen harus
diinstal terus tiap bulannya).220
Dari

hasil

wawancara

diatas

penulis

dapat

menyimpulkan, upaya yang dilakukan siswa penyandang
tunanetra untuk mengatasi kendala yang dihadapi adalah dari
dengan bertanya kepada seseorang yang ahli dalam bidang
tertentu seperti bertanya dengan teman, petugas perpustakaan
maupun bertanya dengan guru mata pelajaran bahasa inggris
dan untuk menyiasati bahasa asing yang dikeluarkan komputer
berbicara siswa bisa mengubah pengaturan software NVDA
dengan menekan insert+n dan dengan menginstal tiap
bulannya software NVDA Damayanti.
Dan dari hasil observasi yang telah penulis lakukan
upaya yang harus dilakukan oleh pihak sekolah maupun pihak
perpustakaan yaitu dengan diadakannya pendidikan pemakai
untuk komputer berbicara sehingga dengan adanya pendidikan
pemakai lambat laun siswa akan dapat memanfaatkan layanan
komputer berbicara dengan efektif dan efesien

220
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4.3.8

Kurangnya Motivasi Siswa Penyandang Tunanetra Untuk
Memanfaatkan Fasilitas dan Layanan Di Perpustakaan SLB-A
PRPCN Palembang
Dari hasil wawancara yang ditemukan penulis dari beberapa
informan saat diwawancari mengenai alasan mengapa kurang
termotivasi

untuk

memanfaatkan

fasilitas

dan

layanan

di

perpustakaan. Adapun sebagai berikut:
“Banyak buku yang dak sesuai dengan yang dibutuhke terus petugas
perpustakaan belum ngusulke ke orang atasan apo be yang kami
butuhke”.
(Banyak buku yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan kemudian
petugas perpustakaan belum mengusulkan ke orang atasan apa saja
yang kami butuhkan).221
“Minat ke perpustakaan itu ado apolagi untuk memanfaatkan layanan
komputer tapi saran aku harus disediake galo perangkat yang
mendukung komputer terutamo fasilitas jaringan internet”.
(Minat ke perpustakaan itu ada apalagi untuk memanfaatkan layanan
komputer akan tetapi saran saya harus disediakan semua perangkat
yang mendukung komputer terutama fasilitas jaringan internet).222
“Kareno dak begitu seneng dengan komputer, malas be mbak, itulah
mungkin dak biso teros”.
(Karena tidak begitu menyukai dengan komputer, malas saja mbak,
kemungkinan itulah tidak bisa).223
“Tidak menarik dan dak update bukunya mbak dan kalo untuk
manfaatke komputer bukannya tidak termotivasi tapi susah”.
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(Tidak menarik dan tidak up-to-date bukunya mbak dan kalau untuk
memanfaatkan komputer bukannya tidak termotivasi akan tapi
susah).224
Sedangkan Ibu Meeta Lea Rosmasnah Sari selaku guru dan
petugas perpustakaan juga berpendapat sebagai berikut:
“Siswa disini lebih sering ke ruang musik dari pada ke ruang
perpustakaan untuk ngebaco ataupun memanfaatke layanan komputer
yang disedioke Terkadang siswa itu ke perpustakaan cuman sekedar
duduk kareno menurut pengakuan siswa kareno nyaman ado AC
nyo”.
(Siswa disini lebih sering ke ruang musik dari pada ke ruang
perpustakaan untuk membaca ataupun memanfaatkan layanan
komputer yang disediakan. Terkadang siswa itu ke perpustakaan
hanya sekedar duduk menurut pengakuan siswa merasa nyaman
dikarenakan ada AC nya).225
Dari berbagai pendapat yang berbeda yang diungkapkan
beberapa informan diatas dapat penulis simpulkan bahwasannya
alasan informan mengapa kurang termotivasi untuk memanfaatkan
fasilitas dan layanan di perpustakaan yaitu kurangnya komunikasi
antara petugas perpustakaan dengan siswa dengan kebutuhan
informasi yang mereka butuhkan, kurang up-to-date nya informasi
yang terkandung dalam isi koleksi-koleksi cetak, kurangnya
kesadaran dalam diri siswa penyandang tunanetra akan pentingnya
224
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(Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra) PRPCN (Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat netra)
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media elektronik terutama komputer di zaman globalisasi informasi
saat ini, dan kesulitan informan didalam menggunakan komputer
berbicara tersebut hal ini dikarenakan kurangnya keterampilan yang
dimiliki informan untuk mengoperasikan komputer berbicara tersebut.
Selain

itu

penulis

mengutip

yang

diungkapkan

oleh

Sholahuddin Anwari mengenai kurangnya motivasi siswa untuk
memanfaatkan fasilitas dan layanan di perpustakaan yaitu karena
kondisi psikologi siswa tunanetra yang penulis kutip dari Muhammad
Ramond Rao (2009) dalam skripsinya yang berjudul “Layanan Bagi
Pemustaka Tunanetra di Perpustakaan SLB – A PRPCN Palembang”
yang merupakan mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang yang
menyatakan bahwa:
“Kondisi sosio-emosional para siswa tunanetra yang tak bisa ditebak
dan berubah-ubah. Tunanetra merupakan salah satu jenis
keluarbiasaan dibawah normal, para guru tidak dapat menekankan
suatu tugas ketika siswa sudah tampak tidak memiliki gairah untuk
mengikuti kegiatan belajar mengajar, apalagi harus dipaksa untuk ke
perpustakaan, guru hanya bisa mengajak dan menganjurkan untuk
rajin memanfaatkan fasilitas koleksi yang ada di perpustakaan”.226
Hal diatas dapat dilihat bahwa kondisi sosio-emosional para
siswa bermacam-macam membuat para guru untuk ekstra dalam
menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar termasuk mengajak

226

Muhammad Ramond Rao “Layanan Pemustaka Bagi Tunanetra Di Perpustakaan SLB-A
PRPCN Palembang,” h.91.
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siswa selalu aktif untuk berkunjung dan memanfaatkan fasilitas dan
layanan di perpustakaan.
Dan upaya yang harus dilakukan yaitu perlu diadakan promosi
bagi perpustakaan mengenai fasilitas, layanan, dan koleksi yang selain
itu juga semaksimal mungkin untuk terus memotivasi dan mengajak
siswa selalu aktif untuk berkunjung dan memanfaatkan fasilitas dan
layanan di perpustakaan.
4.3.9

Sumber Daya Manusia (SDM) Pustakawan/Petugas Perpustakaan
Dalam hal ini penulis menanyakan kepada beberapa informan
bagaimana menurut pendapat informan mengenai Sumber Daya
Manusia (SDM) pustakawan/petugas perpustakaan di SLB-A PRPCN
Palembang. Adapun informan menjawab sebagai berikut:
“Pustakawan disini dak ado karno itu perpustakaan itu sepi”.
(Pustakawan disini tidak ada karena itu perpustakaan sepi).227
Pendapat yang berbeda yang dinyatakan oleh Informan Aris
Budi Setiawan yaitu:
“Petugas perpustakaannyo dak stand by kareno petugas yang biaso
ngejago perpustakaan itu guru jugo di SDLB sehingga banyak
koleksi yang dak termanfaatke dengan baik”.
(Petugas perpustakaannya tidak stand by karena petugas yang biasa
menjaga perpustakaan itu guru juga di SDLB sehingga banyak
koleksi yang tidak termanfaatkan dengan baik).228

227
228

Holipah (Siswa kelas X SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 05 Januari 2015
Aris Budi Setiawan (Siswa kelas X SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 04 Januari 2015
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Pendapat diatas diperkuat oleh pendapat informan M.Arief
Permata yang menyatakan bahwa:
“Di perpustakaan biasanya ibu Meeta terkadang Pak Musa yang
ditugas menjaga perpustakaan tapi dak begitu sereng dikarenake juga
ada tugas laen selaen ngajar jugo mengurus kerjaan dalam kantor”.
(Di perpustakaan biasanya ibu Meeta terkadang Pak Musa yang
ditugas menjaga perpustakaan akan tetapi tidak begitu sering
dikarenakan juga ada tugas lain selain mengajar juga mengurus
kerjaan di dalam kantor).229
Pendapat yang sama diungkapkan oleh Ibu Meeta Lea
Rosmasnah Sari. Adapun sebagai berikut:
“Iyo ditugaske oleh Kepala Sekolah untuk menjago di perpustakaan
selain itu jugo guru wali kelas duo SD dan memang disini belum ado
pustakawan khusus yang ditugas di perpustakaan, cobo kalo ado pasti
perpustakaan selalu rame setiap harinyo”.
(Iya saya ditugaskan oleh Kepala Sekolah untuk menjaga di
perpustakaan selain itu juga saya guru wali kelas II SDLB dan
memang disini belum ada pustakawan khusus yang ditugas di
perpustakaan, coba jika ada pasti perpustakaan selalu ramai setiap
harinya).230
Dari
kesimpulkan
Palembang

beberapa

pendapat

bahwasannya
belum

diatas

dapat

penulis

ambil

di

perpustakaan

SLB-A

PRPCN

tersedianya

pustakawan

ataupun

petugas

perpustakaan khusus yang fokus untuk mengelola dan menyalurkan

229

M. Arief Permata (Siswa kelas XI SLB-A PRPCN), Wawancara, pada 04 Januari 2015
Wawancara Pribadi dengan Lea Rosmasnah Sari. [Petugas Perpustakaan SLB – A
(Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra) PRPCN (Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat netra)
Palembang], Palembang, 14 Januari 2015.
230
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semua informasi yang ada di perpustakaan untuk siswa penyandang
tunanetra di SLB-A PRPCN sehingga banyak koleksi yang tidak
dirasakan manfaatnya oleh informan (siswa penyandang tunanetra)
Dan sudah seharusnya sebuah lembaga informasi seperti
perpustakaan harus dikelola oleh petugas yang khusus dan fokus pada
tugasnya diperpustakaan. Hal ini diharapkan dengan adanya
pustakawan atau petugas perpustakaan yang khusus dan fokus agar
dapat menyalurkan semua informasi yang tersedia di perpustakaan,
sehingga dapat memenuhi kebutuhan infomasi bagi penyandang
tunanetra dan dengan adanya pustakawan maka semua koleksi yang
ada di perpustakaan dapat dimanfaatkan dengan baik bagi siswa
penyandang

tunanetra,

terutama

keberadaan

fasilitas

alat-alat

teknologi ketunanetraan dapat dimanfaatkan secara maksimal.
4.3.10 Pendanaan
Menurut pendapat yang diungkapkan oleh Pak Suwardi selaku
Kepala Sekolah di SLB-A PRPCN Palembang menyatakan bahwa:
“Secara maksimal kami pihak sekolah sudah memberikan fasilitas dan
layanan yang ado di Perpustakaan agar dapat dimanfaatke oleh siswa
terutamo fasilitas teknologi ketunanetraan seperti Komputer
berbicara, meskipun jumlahnya terbatas dikarenakan keterbatasan
dana”.
(Secara maksimal kami pihak sekolah sudah memberikan fasilitas dan
layanan yang ada di Perpustakaan agar dapat dimanfaatkan oleh siswa
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terutama fasilitas teknologi ketunanetraan seperti Komputer berbicara,
meskipun jumlahnya terbatas dikarenakan keterbatasan dana).231
Pendapat diatas diperkuat oleh Pak Musa selaku petugas
perpustakaan yang menyatakan bahwa:
“Secara umum pihak sekolah sudah memfasilitasi siswa-siswa disini
untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka terutamo kebutuhan
untuk nambah pengetahuan anak-anak disini, akan tetapi untuk
nambah fasilitas khususnyo fasilitas teknologi ketunanetraan berupa
komputer berbicara dengan screen reader permanen belum biso
kareno dikarenake mahalnyo harga software tersebut, jadi upayanyo
yo memanfaatkan fasilitas yang ado semaksimal mungkin”.
(Secara umum pihak sekolah sudah memfasilitasi siswa-siswa disini
untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka terutama kebutuhan
untuk menambah pengetahuan anak-anak disini, akan tetapi untuk
menambah fasilitas khususnya fasilitas teknologi ketunanetraan berupa
komputer berbicara dengan screen reader permanen belum bisa karena
dikarenakan mahalnya harga software tersebut, jadi upayanya ya
memanfaatkan fasilitas yang ada dengan semaksimal mungkin).232
Dapat penulis ambil kesimpulan dari hasil wawancara yang
diungkapkan oleh Pak Suwardi dan Pak Musa diatas bahwasannya
pihak sekolah sudah semaksimal mungkin telah memberikan dan
menyediakan fasilitas dan layanan yang ada di Perpustakaan agar
dapat dimanfaatkan oleh siswa penyandang tunanetra terutama fasilitas
teknologi ketunanetraan berupa komputer berbicara untuk menambah
pengetahuan dan wawasan siswa penyandang tunanetra, akan tetapi
231

Wawancara Pribadi dengan Suwardi [Kepala SLB – A (Sekolah Luar Biasa
Tunanetra) PRPCN (Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat netra) Palembang], Palembang, 24
2015.
232
Wawancara Pribadi dengan Musa [Kepala SLB – A (Sekolah Luar Biasa
Tunanetra) PRPCN (Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat netra) Palembang], Palembang, 24
2015.

Bagian
Januari
Bagian
Januari
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pihak sekolah belum bisa menyediakan screen reader yang merupakan
sebuah piranti lunak (software) yang berguna untuk membantu
penderita tunanetra menggunakan komputer yang bersifat permanen
dikarenakan mahalnya harga software tersebut.
Sumber dana yang diperoleh SLB-A PRPCN Palembang
melalui bantuan dana rutin dari Direktorat Jenderal Rehabilitas
Kementerian Sosial Republik Indonesia, dana ini dapat dicairkan pada
setiap semesternya untuk operasional seluruh kegiatan sekolah, dana
ini dirasa kurang karena dana yang ada dialokasikan untuk membayar
honor beberapa tenaga guru honorer yang bertugas di SLB-A PRPCN
Palembang, membeli seragam siswa, alat tulis, dan fasilitas belajar
lainnya. Dana yang tersedia tidak memungkinkan bagi pihak sekolah
untuk menambah alat-alat fasilitas ketunanetraan, jangankan alat-alat
yang mengadopsikan unsur teknologi terkini, mesin ketik manual
braille saja dijual seharga Rp14.000.000,00, Software Readiris Pro 12
(Scanner Bicara) dan Software JAWS masing-masing seharga
Rp5.000.000,00/CD, belum lagi Termoform (alat pencetak gambar
timbul)

seharga

Rp52.000.000,00/unit,

kertas

Termoform

Rp50.000,00/lembarnya, DTB (Digital Talking Book) dengan format
DAISY seharga Rp130.000,00/CD sedangkan DTB reader nya
seharga Rp15.000.000,00. Dan sebagian besar alat-alat ketunanetraan
tersebut belum diproduksi dipasaran Indonesia, pemesanan alat-alat
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tersebut melalui Yayasan Mitranetra di Pasar Minggu Jakarta Selatan,
Kemudian pihak Yayasan Mitranetra inilah yang nanti memesankan
alat-alat tersebut dari beberapa Negara produsen alat-alat tersebut,
seperti: Amerika, Kanada, Swiss dan Inggris.233
Untuk menyiasati terbatasnya alat-alat teknologi ketunanetraan
terutama komputer berbicara yang bersifat permanen dan berbayar
yang harganya tidak bisa dijangkau baik bagi pihak sekolah luar biasa
maupun bagi penyandang tunanetra itu sendiri. Maka pihak SLB-A
PRPCN Palembang telah memiliki komputer berbicara yang
dilengkapi software NVDA yang merupakan screen reader yang tak
berbayar yang membantu penyandang tunanetra untuk melakukan
pencarian

informasi

menggunakan

komputer

tanpa

harus

mengeluarkan biaya yang sangat mahal, memanfaatkan audio
pembelajaran yang tersimpan dalam file komputer berbicara,

dan

selain itu juga para siswa juga memaksimalkan handphone pribadi
yang mereka miliki yang didukung aplikasi syimbian untuk
menjalankan program talk, guna untuk melakukan pencarian informasi
ataupun untuk mengakses informasi yang dibutuhkan oleh siswa
penyandang tunanetra di SLB-A PRPCN Palembang.

233

Muhammad Ramond Rao “Layanan Pemustaka Bagi Tunanetra Di Perpustakaan SLB-A
PRPCN Palembang,” h.88-89.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1

Kesimpulan
Berdasarkan analisis hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang
“Perilaku Pencarian Informasi Penyandang Tunanetra Dalam Mengakses
Informasi Menggunakan Komputer berbicara (Software NVDA) Non Visual
Desktop Access”, Maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian
tersebut adalah sebagai berikut:
1.

Pencarian Informasi yang dilakukan siswa penyandang tunanetra di
Perpustakaan SLB-A PRPCN Palembang sangat dipengaruhi dengan
latar belakang kebutuhan informasi yang dibutuhkan siswa dan juga
sangat dipengaruhi oleh peran petugas perpustakaan.

2.

Terdapat tiga pola perilaku pencarian informasi dalam mengakses
informasi menggunakan komputer berbicara software NVDA (Non
Visual Desktop Access) yang dilakukan ke 17 siswa penyandang
tunanetra yaitu:
Pertama: Ke 7 siswa dalam perilaku pencarian informasi menunjukkan
bahwa memiliki tahapan yang sama dengan model perilaku pencarian
informasi yang dikembangkan oleh Ellis diantaranya Starting,
Chaining,

Browsing,

Verifying, And Ending.

Differentiating,

Monitoring,

Extracting,
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Kedua: Ke 4 siswa penyandang tunanetra ditemukan bahwa dalam
perilaku pencarian informasi menunjukkan bahwa memiliki tahapan
yang sama dengan model perilaku pencarian informasi yang
dikembangkan oleh Carol Kuhlthau diantaranya yaitu Inisiation,
Selection, Exploration, Formulation, Collection, And Presentation.
Dan Ketiga: Ke 6 siswa penyandang tunanetra ditemukan bahwa
dalam

melakukan

tahapan

pencarian

informasi

menggunakan

komputer berbicara dengan Software NVDA (Non Visual Desktop
Access) mereka baru belajar mengenal dan memahami cara-cara
penggunaan menggunakan komputer berbicara tersebut baik itu
mengenal hardware pada komputer maupun software pada komputer
tersebut dan dalam pencarian informasi yang mereka lebih
memanfaatkan koleksi media cetak braille yang ada di perpustakaan
dengan langsung menelusur ke rak ataupun bertanya dengan seseorang
ahli didalam bidang tertentu dengan alasan tertentu.
3.

Kendala-kendala yang dihadapi siswa dalam mengakses informasi
menggunakan komputer berbicara (Software NVDA) adalah sebagai
berikut:
a. Software NVDA yang digunakan untuk mengakses informasi
mempunyai kelemahan yaitu tidak membaca keseluruhan ketika
proses

pencarian

informasi

dilakukan

penghambat ketika mengkases informasi.

sehingga

menjadi
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b. Layanan Komputer berbicara tidak disediakannya fasilitas jaringan
internet di ruang perpustakaan sehingga siswa penyandang
tunanetra harus meminjam terlebih dahulu seperti modem untuk
mengakses ke internet.
c. Terbatasnya waktu akses untuk menggunakan komputer berbicara.
d. Kurangnya jumlah komputer untuk pencarian informasi siswa
penyandang tunanetra dan tidak tersedianya fasilitas pendukung
pada komputer seperti earphone atau headset.
e. Kendala

ketunanetraan

yang

dialami

siswa

yang

menjadi

penghambat dalam penggunaan komputer berbicara dan sumber
bahasa asing yang dikeluarkan software NVDA.
f. Kurangnya

motivasi

siswa

penyandang

tunanetra

untuk

memanfaatkan fasilitas dan layanan di Perpustakaan SLB-A
PRPCN Palembang
g. Belum tersedianya pustakawan ataupun petugas perpustakaan
khusus yang fokus untuk mengelola dan menyalurkan semua
informasi yang ada di perpustakaan untuk siswa penyandang
tunanetra di SLB-A PRPCN sehingga banyak koleksi yang tidak
dimanfaatkan oleh siswa penyandang tunanetra
h. Dana terbatas, sumber dana yang didapat masih tergantung pada
anggaran pusat, keadaan ini membuat pihak sekolah maupun panti
harus memaksimalkan apa yang tersedia.
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5.2

Saran
Dari kesimpulan yang telah diuraikan, dirasa perlu kiranya penulis
memberikan sumbangan pemikiran berupa saran-saran bagi beberapa pihak
agar menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang
berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis di Perpustakaan SLB-A
PRPCN Palembang, agar lebih optimal dalam memberikan fasilitas maupun
layanan kepada siswa-siswi di SLB-A PRPCN Palembang. Adapun saran
tersebut sebagai berikut:
1.

Kepada Pihak Sekolah:
a. Sebaiknya pihak sekolah perlu mengangkat tenaga pustakawan
yang khusus dan fokus untuk mengurusi perpustakaan agar dapat
didayagunakan lebih oleh siswa-siswi penyandang tunanetra.
b. Menambah beberapa komputer berbicara yang screen reader nya
bersifat permanen agar dapat dimanfaatkan oleh siswa penyandang
tunanetra

untuk

mengakses

informasi

secara

efektif

dan

memfasilitasi jaringan internet secara khusus di ruang perpustakaan
sehingga para siswa penyandang tunanetra dapat melakukan
pencarian informasi secara meluas guna untuk menambah
pengetahuan, wawasan, dan informasi bagi siswa penyandang
tunanetra.
c. Memperpanjang penggunaan komputer berbicara sehingga para
siswa penyandang tunanetra dengan leluasa dapat melakukan
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pencarian informasi tanpa ada batasan waktu mengakses guna untuk
memperbanyak informasi yang dicari.
d. Mengadakan

pendidikan

pemakai

untuk

siswa

penyandang

tunanetra maupun guru-guru mengenai cara-cara penggunaan
komputer berbicara, sekaligus menambah jumlah peneliti yang
menangani pendidikan pemakai atau pelatihan komputer berbicara
yang bertujuan untuk kelancaran para siswa tunanetra mengakses
informasi melalui internet
e. Mengadakan promosi tentang keberadaan koleksi, fasilitas dan
layanan yang disediakan oleh Perpustakaan SLB-A PRPCN
Palembang terutama mengenai komputer berbicara agar dapat
dijangkau juga oleh pihak diluar sekolah dalam hal ini yaitu ruang
lingkup disekitar SLB-A PRPCN Palembang.
f. Dan kendala dalam pendanaan pihak sekolah bisa mencoba untuk
mengajukan dana CSR (Corporate Social Responcibility) dari
beberapa BUMN dan BUMD yang ada disekitar Kota Palembang
serta Dinas-Dinas yang terkait maupun para donatur yang tidak
mengikat lainnya.
2.

Kepada Para Guru
Teruslah berusaha untuk meningkatkan motivasi belajar para
siswa-siswi penyandang tunanetra dengan mengajak siswa selalu aktif
untuk

berkunjung

dan

memanfaatkan

semaksimal

mungkin
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keberadaan perpustakaan, pada waktu tertentu maupun diluar jam
belajar untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di ruang
perpustakaan yang bertujuan untuk membiasakan dan mendekatkan
para siswa-siswi penyandang tunanetra di SLB-A PRPCN untuk
berada diperpustakaan.
3.

Kepada Para Siswa
Hendaknya siswa selalu mempunyai kesadaran penuh akan
pentingnya teknologi informasi terutama penggunaan komputer di era
globalisasi informasi saat ini sehingga tidak lagi kata gaptek dan
diskriminasi bagi penyandang tunanetra, meningkatkan motivasi
belajar dengan menjadi seseorang yang mempunyai minat baca yang
tinggi, dan selalu memanfaatkan semaksimal mungkin pemanfaaatn
fasilitas

dan

layanan

teknologi

ketunanetraan

Perpustakaan SLB-A PRPCN Palembang.

yang

ada

di
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Lampiran I
DAFTAR INFORMAN
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

NAMA
Riki Adiputra
M. Rizky Ardiansyah
Meisari Widiasti
Eka Purnama Sari
Mona Agustina
Hafizuhrohman
Alex Paldata
Linda Riyadi
Stifen
Aris Budi Setiawan
Holipah
Ane Maryati
Suhaini
Gianina
Ahmad Zakaria
M. Arief Permata
Riska Handayani

NO
1 Suwardi
2 Musa
3

NAMA

Meeta Lea Rosmasnah Sari

Jumlah Total

: 20 Orang Informan

KELAS
Siswa Kelas VII SMPLB
Siswa Kelas VII SMPLB
Siswa Kelas VII SMPLB
Siswa Kelas VII SMPLB
Siswa Kelas VIII SMPLB
Siswa Kelas VIII SMPLB
Siswa Kelas IX SMPLB
Siswa Kelas X SMALB
Siswa Kelas X SMALB
Siswa Kelas X SMALB
Siswa Kelas X SMALB
Siswa Kelas XI SMALB
Siswa Kelas XI SMALB
Siswa Kelas XI SMALB
Siswa Kelas XI SMALB
Siswa Kelas XI SMALB
Siswa Kelas XII SMALB
JABATAN
Kepala Sekolah
Staf Perpustakaan dan Staf petugas tata
usaha
Staf Perpustakaan dan Guru Mata
Pelajaran Matematika
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Lampiran II
PEDOMAN WAWANCARA
Ditujukan Kepada Siswa Pada Tingkat SMPLB Dan Siswa Pada Tingkat
SMALB Di SLB-A PRPCN Palembang
1. Apa yang melatarbelakangi anda dalam membutuhkan suatu informasi?
2. Jenis Informasi dan Bentuk Informasi seperti apakah yang anda butuhkan?
3. Mengapa komputer yang anda gunakan untuk mengakses informasi disebut
sebagai “komputer berbicara”?
4. Kapan anda mulai mengenal komputer berbicara yang didukung dengan
Software NVDA (Non Visual Desktop Access) tersebut?
5. Sejauh mana anda memahami dan mengakses informasi menggunakan
komputer berbicara software NVDA tersebut?
6. Apakah kelebihan ataupun keunggulan menggunakan software NVDA?
7. Bagaimana tahapan yang anda lakukan saat pencarian informasi dalam
mengakses informasi menggunakan komputer berbicara Software NVDA
(Non Visual Desktop Access)?
8. Apakah

anda

merasakan

kepuasaan

menggunakan komputer berbicara dengan

ketika

mengakses

informasi

Software NVDA (Non Visual

Desktop Access)?
9. Adakah fasilitas jaringan internet yang disediakan pihak sekolah untuk
kelancaran proses pencarian informasi menggunakan komputer berbicara
Software NVDA (Non Visual Desktop Access)?
10. Kendala apa saja yang anda hadapi saat mengakses informasi menggunakan
komputer berbicara dengan Software NVDA (Non Visual Desktop Access )?
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Lampiran III
PEDOMAN WAWANCARA
Ditujukan Kepada Kepala Sekolah Dan Petugas Perpustakaan
Di SLB-A PRPCN Palembang
1. Bagaimana sejarah singkat berdirinya SLB-A PRPCN Palembang?
2. Berapakah luas ruangan perpustakaan dan berlangsung sampai pukul
berapakah jam buka layanan perpustakaan di SLB-A PRPCN Palembang?
3. Mengapa komputer yang digunakan siswa untuk mengakses informasi
disebut sebagai “komputer berbicara”?
4. Sejak kapan siswa mulai diperkenalkan dengan komputer berbicara Software
NVDA (Non Visual Desktop Access) tersebut?
5. Sejauh mana siswa memahami dan mengakses informasi menggunakan
komputer berbicara software NVDA tersebut?
6. Apakah kelebihan ataupun keunggulan menggunakan software NVDA?
7. Adakah fasilitas jaringan internet yang disediakan pihak sekolah untuk
kelancaran proses pencarian informasi menggunakan komputer berbicara
Software NVDA (Non Visual Desktop Access) bagi siswa?
8. Kendala apa saja yang dihadapi siswa saat mengakses informasi
menggunakan komputer berbicara dengan

Software NVDA (Non Visual

Desktop Access)?
9. Dan upaya apa saja yang dilakukan pihak sekolah dan pihak perpustakaan
untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berinteraksi menggunakan
komputer berbicara dengan Software NVDA (Non Visual Desktop Access)?
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LAMPIRAN HASIL WAWANCARA
Ditujukan Kepada Siswa Pada Tingkat SMPLB
Dan Siswa Pada Tingkat SMALB Di SLB-A PRPCN Palembang
1.

Apa yang melatarbelakangi anda dalam membutuhkan suatu informasi?
Jawaban Informan:
“Sangat penting karena salah satu akses membantu untuk disabilitas untuk
bersosialisasi, karena setiap orang membutuhkan informasi karena semua
orang itu sama harus sama, kayak orang normal kedudukan kami harus sama
karena tidak mau didiskriminasikan”. (M.Arief Permata)
“Untuk nambah pengetahuan agar pas aku terjun ke masyarakat supayo biso
berkomunikasi dengan baik”. (Riki Adiputra)
“Bagi aku era informasi saat ini sangatlah penting karena bisa nambah
pengetahuan aku dan dengan tahu informasi dapat juga nambah wawasan
karena aku dak ingin dibeda-bedakan ataupun disisihkan”.
(Aris Budi Setiawan)
“Ya tanpa informasi kita buta akan ilmu karena kita kan tunanetra gak mau
ketinggalan sama temen-temen yang awas”. (Suhaini)
“Karena Informasi bagian dari hidup saya yang harus saya ketahui informasi
terbaru tentunya, Terus juga nambah pengetahuan, untuk hiburan, untuk
nambah skill, Intinya dengan tahu informasi bisa dapat nambah bekal saya
dikemudian hari”. (Linda Riyadi)
“Penting yo kareno kito harus taulah jangan dak tau nian biar idak ketinggalan
zaman, yo kito harus tau informasi, namonyo informasi itu untuk nambah
pengetahuan”. (Gianina)
“Mau mengandalkan mata tidak bisa lagi tapi hanya mengandalkan suara jadi
informasi itu penting untuk kita tunanetra untuk itu saya harus banyak tahu
tentang informasi-informasi yang belum pernah saya ketahui diluar sana,
Karena kalo mau ngebandingke dengan orang awas mereka bisa langsung
kunjungi atau cari tau informasi yang mereka butuhke dengan gunakan mata”.
(M. Rizky Aldriansyah)
“Menurut aku penting informasi tuh, apalagi diluaran sana alat-alat teknologi
semakin canggih”. (Hafizuhrohman)
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“Yo kareno raso pingin tau yang tinggi dan pingin ngedalamke informasi yang
aku pingin tau”. (Riska Handayani)
“Bagi aku sih penting, karena rasa ingin tau yang terus-menerus”. (Holipah)
“Kepengintau”. (Mona Agustina)
“Kareno bagi aku sangat penting, kareno salah satu hobi aku ni internet jadi
perlu nian yang namonyo informasi, apo-apo yang terbaru, contohnyo cak
aplikasi terbaru”. (Ahmad Zakaria)
2.

Jenis Informasi dan Bentuk Informasi seperti apakah yang anda
butuhkan?
Jawaban Informan:
“Nyesuaike dengan kebutuhan kita, kalo saya tentang berita atau semisal ada
tugas bisa dicari di internet pelajaran IPS”. (M.Arief Permata)
“Kesehatan, Teknologi, dan Pendidikan”. (Linda Riyadi)
“Cak olahraga basket”. (Aris Budi Setiawan)
“Yang dicari pelajaran IPA”. (M. Rizky Aldriansyah)
“Kareno hobi komputer galak cari tentang cari mengoperasike komputer
cakmano”. (Stiven)
“Cari tentang musik cak irama caro memainkan piano”. (Alex Paldata)
“Kalo di internet galak cari siapo penemu-penemu”. (Riki Adiputra)
“Biaso cari audio pelajaran IPS cak ngapo terjadinyo gempa”.
(Riska Handayani)
“Biasonyo tuh manfaatke cetak braille”. (Gianina)
“Cari-cari di buku braille di perpustakaan”. (Eka Purnamasari)
“Saya manfaatke koleksi cetak braille untuk cari informasi”.
(Meisari Widiasti)
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“Kareno senengnyo pelajaran agama jadi kalo di perpustakaan manfaatke
buku braille-nyo tentang pelajaran agama”. (Ane Maryati)
“Ke perpus cari informasi tentang buku cerita”. (Mona Agustina)
“Kareno aku ni masih biso jingo dikit jadi biaso manfaatke koleksi di perpus
tuh yang buku braille dan buku awas jugo”. (M. Rizky Aldriansyah)
“Dengan manfaatke media yang cetak braille jugo cak koleksi majalah, ceritocerito legenda jugo. Dan kalu media elektroniknyo dengerke pelajaran
berbentuk audio yang disimpan dalam komputer berbicara”. (Riki Adiputra)
“Pingin cari informasi untuk dibaco misal cerito rakyat atau majalah
manfaatke media cetak braille tapi kalo pingin dengerke informasi manfaatke
audio yang ado di komputer”. (Suhaini)
“Manfaatke Komputer Berbicara”. (M. Arief Permata)
“Aku gunoke komputer nak cari informasi”. (Linda Riyadi)
“Aku manfaatke komputer dan jugo melalui internet”. (Aris Budi Setiawan)
“Aku gunoke layanan komputer yang ado di perpus untuk cari informasi
tentang pelajaran”. (Ahmad Zakaria)
“Kalo pingin cari tentang cerito-cerito manfaatke majalah braille tapi
kalo pingin cari informasi yang agak luas lagi carinyo gunoke komputer
dengan akses ke internet”. (Alex Paldata)
3.

Mengapa komputer yang anda gunakan untuk mengakses informasi
disebut sebagai “komputer berbicara”?
Jawaban Informan:
“Karena komputer itu tuh ado software yang namonyo NVDA yang
mendukungnyo”. (M.Arief Permata)
“Samo bae cak komputer untuk orang awas tapi kalo komputer tunanetra ni
biar biso ngeoperasikenyo dibantu NVDA”. (Linda Riyadi)
“Bisa berbicara karena gunakan NVDA komputer tuh”. (Aris Budi Setiawan)
“Karena di dalam komputer berbicara ado NVDA”. (Gianina)
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“Setahu aku ado software khusus membantu biar komputer tuh biso besuaro”.
( Eka Purnamasari)
“Sepengetahuan aku kareno ado cak perangkat yang laen yang ngebantu
komputer tuh biso bicaro jadi disebotlah komputer berbicara”.
(Meisari Widiasti)
“Komputer biaso tapi disebot komputer berbicaro kareno didukung dengan
aplikasi NVDA”. (M. Rizky Aldriansyah)
“Kareno di instalke dengan NVDA”. (Stiven)
“Disebot komputer berbicaro kareno komputernyo pas di ketik ngeluarke
suaro”. (Alex Paldata)
“Dikarnoke ado aplikasi namonyo NVDA”. (Ahmad Zakaria)
“Kareno komputernyo gunoke NVDA”. (Holipah)
4.

Kapan anda mulai mengenal komputer berbicara yang didukung dengan
Software NVDA ( Non Visual Desktop Access ) tersebut?
Jawaban Informan :
“Sejak aku SMP disini”. (M. Arief Permata)
“Mengenal dari pertamo datang 2010 SMP kelas tujuh”. (Linda Riyadi)
“Pas SMP disini di SLB-A”. (Gianina)
“Dari kelas tujuh SMP dan sekarang kelas sebelas SMA”. (Ahmad Zakaria)
“Sejak SMP kelas tujuh”. (Holipah)
“Kelas tujuh SMP”. (Ane Maryati)
“Waktu kelas tujuh”. (Mona Agustina)
“Aku ngenal komputer berbicara pas aku di SMP kelas tujuh”.
(Hafizuhrohman)
“Waktu aku SMP”. (Suhaini)
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“Baru sekarang ngenal NVDA di SMP kelas tujuh ini”. (Eka Purnamasari)
“Baru ngenal sekarang di kelas tujuh SMP”. (Meisari Widiasti)
“Diperkenalke dengan komputer berbicara nih waktu di SMP sekarang”.
(Riki Adiputra)
Kalo aku ngenal komputer tahun 2009 kelas tigo SD memperdalamkenyo baru
di SMP”. (Alex Paldata)
“Dari umur enam tahun sudah ngenal komputer berbicara kareno dari kecik
sudah di SLB”. (Aris Budi Setiawan)
“Ngenal komputer pas kelas limo SD tapi bukan memperdalam cuman
ngetahui be bentuk komputer berbicara samo cak komputer biaso tapi
didukung dengan aplikasi NVDA tapi ngeoperasike komputernyo waktu di
SLB”. (M. Rizky Aldriansyah)
“Pas SD ngenalke komputer berbicara NVDA tapi baru belajar kulitnyo
luarnyo be dalamnyo belum seperti ngenal keyboard-nyo tapi ngeoperasike
komputernyo waktu di kelas tujuh SMP di SLB sini”. (Stiven)
“Berhubung SMA baru disini, jadi pas aku SMA ngenal NVDA”.
(Riska Handayani)
5.

Sejauh mana anda memahami dan mengakses informasi menggunakan
komputer berbicara software NVDA tersebut?
Jawaban Informan :
“Ngidupke komputer, pingin akses internet gunoke modem, sudah biso
ngetik, ngenal microsoft word 2007”. (M. Arief Permata)
“Ngidupke komputer, NVDA, ngetik di microsoft word 2007 dan matike
komputer dan NVDA nyo, kalo pingin akses internet biso tapi lebih pingin
memperdalamke isi komputer dulu”. (Linda Riyadi)
“Ngenal komputer berbicara sudah tau dengan windows tujuh yang digunoke
mulai dari gambar desktopnyo, isinyo desktop, start menu, panah kanan, kiri,
atas, bawah, dan mengakses informasinyo sudah biso ke internet, kalo ado
modem be, ngetik, dan lain-lainlah”. (Holipah)
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“Sudem lancar ngetik, dan hampir hafallah dengan keyboard, ngidupke,
matike, me-restart komputer, begitu jugo dengan caro manggilke NVDA nyo,
dan nyari ke google”. (Alex Paldata)
“Kareno seneng dengan komputer dan terbiaso gunokenyo jadi hafal dengan
keyboard-nyo, sudah biso mengenal hardware dan software komputernyo,
kalo akses informasinyo sudah biso menelusur data-data yang ado di
komputer dan untuk akses internetnyo asalke ado modem di perpustakaan
sudah biso nyari melalui mozilla”. (Stiven)
“Ngetik, ngidupke, matikenyo sudah biso, dan mengakses informasinyo
sudah biso cari-cari isi yang ado di komputer seperti all program, data di
komputer”. (Riki Adiputra)
“Ngidupke CPU, NVDA, ngetik, akses internet, dan matike komputer sudah
biso”. (Suhaini)
“Sudah biso ngetik, mahamke isi yang ado di komputer, dan akes
informasinyo sudah biso mencari audio yang tersimpan di dalam komputer”.
(Riska Handayani)
“Ngidupke, matike komputer maupun NVDA nyo, membuka dokumen, flash
disk”. (Aris Budi Setiawan)
“Menelusuri isi desktop bagian atas, panel kiri, kanan, ngaktifke program dari
all program, membuka audio, musik”. (Ahmad Zakaria)
“Ngidupke CPU,
(Hafizuhrohman)

ngaktifke

NVDA,

ngetik,

mencari

start

menu”.

“Baru mau mengenal keyboard komputer, jadi lagi belajar caro gunoke
komputernyo”. (Eka Purnamasari)
“Belum terlalu jauh masih ngafal keyboard”. (Gianina)
“Kareno masih biso jingok dikit, biso ngetik, lihat komputer berbicara itu
bagaimana kalo akses informasinyo belum masih belajar”. (Meisari Widiasti)
“Kalo akses informasi belum terlalu jauh, masih belajar caro-caro penggunaan
komputer, kareno masih biso jingok jadi biso ngetik, ngidupke dan matike
komputer”. (M. Rizky Aldriansyah)
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“Aku masih menghafal keyboard nyo belum jaoh nian, tapi kalo sekedar
ngidupke, mematikan komputer dan mengaktifke NVDA nyo biso”.
(Ane Maryati)
“Sama seperti ane mbak belum terlalu jaoh masih belajar caro menggunakan
layanan komputer berbicara itu”. (Mona Agustina)
6.

Apakah kelebihan ataupun keunggulan menggunakan software NVDA?
Jawaban Informan :
“Kelebihan NVDA sangat membantu tunanetra dari segi membaca, membantu
mencari informasi, membantu membaca menu-menu pada komputer, gratis,
biso di download. Yang awalnyo sulit gunoke komputer tetapi kareno sudah
terbiaso tidak lagi”. (Stiven)

7.

Bagaimana tahapan yang anda lakukan saat pencarian informasi dalam
mengakses informasi menggunakan komputer berbicara Software NVDA
(Non Visual Desktop Access?
Jawaban Informan:
“Nanya dengan yang paham, mencatat mana yang mau dicari kalo tidak ada di
rak bisa langsung memanfaatkan komputer yang ada di perpustakaan,
membuka komputer, kalo mau mau cari ke internet buka google, dicari
informasi yang dibutuhkan, cari yang terbaru, dipilih terus didengarkan, kalo
perlu disimpan dalam folder komputer”.( M. Arief Permata )
“Cari tau informasinyo terutamo disesuaike dengan yang dibutuhke, telusur ke
komputer, jadi tinggal dicari misalnyo pingin cari audio pembelajaran, tinggal
dicari di Data D kemudian pilih yang belum didengar ataupun yang terbaru,
dicacat yang penting”. (Linda Riyadi)
“Mau cari lewat internet asalkan ado modem dari petugas perpustakaannyo
langsung cari dari start menu ketik google, muncul langsung diklik dan dicari
informasi yang pingin diketahui, setelah itu didengar, dipaham informasinyo,
direkam dalam otak, kadang kalo ukuran informasinyo tidak terlalu besar
simpan dalam flashdisk”. (Holipah)
“Misalnya pingin mencari tentang alat musik gitar caro-caro gunokenyo
tinggal telusur ke internet explorer setelah ketemu, dipilih, didengarke,
dipelajari dan di simpan dalam flashdisk”. (Alex Paldata)
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“Buka komputer, aktifkan NVDA, pingin cari informasi yang lebih luas cari
di internet, klik di google pingin cari apo, setelah muncul dipilih didengar,
atau biso dicopas ke word simpan dalam folder”.
(Stiven)
“Cuma sekedar pingin mendengarkan cerita-cerita atau musik tinggal di buka
komputer, dicari dengan mengetik langsung search program dan file. Sudah
ketemu musik, atau cerita-cerita yang mau didengar tinggal, kemudian
diputarkan”. (Riki Adiputra)
“Pertama buka NVDA terlebih dahulu, masuk ke internet explorer lalu kito
cari ingin membuka apo, apo google ketik tentang pelajaran IPA, sudah
ketemu didengarke, terus disimpan dalam flashdisk atau disimpan di dalam
memori hp diputarkan di hp, kemudian disalin lagi ke dalam tulisan braille,
lalu dipelajari”.(Suhaini)
“Mengetahui informasi apo yang pingin dicari, kemudian dipilih pingin cari
melalui media cetak buku atau media elektronik komputer, kalo gunoke
komputer biso melihat ke audio atau google, langsung dicari sesuai yang kito
inginke sampai ketemu titik permasalahan, setelah banyak tahu tentang
informasi yang sudah dicari tadi, difokuske ke satu sumber yang dipilih sesuai
dengan yang dibutuhke, dipahami sampai puas dengerke informasinyo kalo
ado temen yang betanyo aku kasih tahu”. (Riska Handayani)
“Rasa pingin tau itulah alasan mencari informasi itu, biasanyo langsung buka
komputer, dicari misalnyo pingin mendengarkan audio puisi, langsung di klik
cari informasi tentang puisi kehidupan saja, dengerke sampai habis, di simpan
di flashdisk yang tidak mengerti biso ditanyo dengan yang lebih tahu, dan
pasti ado raso seneng dalam diri setelah terpenuhi informasi yang pingin
diketahui”. (Aris Budi Setiawan)
“Mencari informasi kadang sekedar hiburan, cari lagu-lagu ado di file
komputer, pilih pingin denger lagu atau musik dari siapo, atau buka internet
download lagu yang dak ado dalam komputer, sudah ketemu fokus
didengarke, terus di download simpan dalam folder komputer atau flashdisk,
ado temen yang mau, yo dikasih. Rasa puas ado kalo lagunya pas di download
lancar-lancar be”. (Ahmad Zakaria)
“Sebelum mencari informasi harus tau alasannyo terlebih dahulu, misal tugas
dari guru, cari ado dak bukunyo kalo tidak ado cari lewat google, klik satu
sumber sesuai yang pingin dicari, didengarkan kemudian diulang-ulang,
dikumpulkan dengan mengcopas ke word mano yang penting, dipahami,
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disimpan, dan terkadang kecewa kalo pingin mencari informasi itu, susah,
salah klik tombol”. (Hafizuhrohman)
“Kareno baru mau ngenal keyboard komputer, jadi lagi belajar caro
menggunoke komputernyo, dan kalo mau cari informasi yang aku butuhke
aku nanyo dengan temen atau guru”. (Eka Purnamasari)
“Masih menghafal keyboard tapi untuk mencari informasi aku komunikasi
lebih dalu dengan guru atau petugas perpustakaan ado dak informasi yang aku
butuhkan”. (Gianina)
“Nyari informasi nanyo be dengan orang lebih tau”. (Meisari Widiasti)
“Pencarian informasi aku manfaatke koleksi yang ado di perpustakaan baik itu
buku awas maupun braille kareno masih ado siso penglihatan”.
(M. Rizky Aldriansyah)
“Lebih milih cetak braille kareno sudah terbiaso untuk mencari yang
dibutuhkan, tinggal ke rak, terus dibaco, kalu ado yang dak ngerti ditanyo
dengan guru”. (Ane Maryati)
“Untuk sekarang cari informasi mudah gunakan cetak braille karena belum
ngerti kalau akses informasi gunakan komputer”. (Mona Agustina)
8.

Apakah anda merasakan kepuasaan ketika mengakses informasi
menggunakan komputer berbicara dengan Software NVDA ( Non Visual
Desktop Access )?
Jawaban Informan :
“Belum puas kalo mau akses ke internetnyo terbatas kareno komputernyo
tidak menyambung ke internet harus menggunakan modem”.
(M. Arief Permata)
“Belum puas kareno 14 komputer yang disediakan ado sekitar separoh yang
befungsi jadi kalo lagi rame yang gunokenyo harus nunggu”. (Linda Riyadi)
“Kalo sekedar mau belajar caro mengoperasikenyo sudah lumayan puas tapi
kalo mau cari informasi yang lebih luas lagi ke internet belum puas kareno
modemnyo begantian dengan temen-temen yang lain yang mau gunoke”.
(Holipah)
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“Belum kareno kalo mau gunoke komputer harus di jam sekolah atau jam
buka perpus”. (Riska Handayani)
9.

Adakah fasilitas jaringan internet yang disediakan pihak sekolah untuk
kelancaran proses pencarian informasi menggunakan komputer
berbicara Software NVDA ( Non Visual Desktop Access )?
Jawaban Informan :
“Ado mbak fasilitas jaringan internet di sekolah ini tapi kalo pingin akses
internetnyo harus ke arah kantor dulu dan itu gunake hp tapi yang sangat
disayangkan wifi nyo dak sampai kalo sudah di ruang perpustakaan, jadi kalo
pingin internetan minjam dulu sama pak musa itupun harus ado omongan
diawal”. (Linda Riyadi)

10.

Kendala apa saja yang anda hadapi saat mengakses informasi
menggunakan komputer berbicara dengan Software NVDA ( Non Visual
Desktop Access )?
Jawaban Informan :
“NVDA pas mau digunakan ditengah-tengah akses informasi pasti harus
dipanggil lagi”. (Aris Budi Setiawan)
“Pas lagi belajar gunoke komputernyo dak ngeluarke suaro”.
(Eka Purnamasari)
“Kendalanyo pas lagi ngetik NVDA nyo dak ngebaco jadi bingung”.
(Meisari Widiasti)
“NVDA itu dak dipatenke sering dak besuaro”. (M. Rizky Aldriansyah)
“Sering mati-mati cak itulah”. (Suhaini)
“Kekurangannyo yo sering macet-macet misalnyo kito lagi ngetik
dipertengahan tibo-tibo dak mengeluarke suaro”. (Alex Paldata)
“Bener mbak apo yang dikatoke Alex, lagi asyik ngetik sekitar 10 menit 15
menit tahu-tahu dak besuaro”. (Ahmad Zakaria)
“Software NVDA yang kami gunoke disini galak eror dan dak biso akses
internet harus pinjam lebih dulu dengan pak musa”. (M. Arief Permata)
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“NVDA itu kadang dak baco keseluruan, dan akses untuk ke internet tebatas
kareno dak disediake fasilitas untuk ke jaringan internet”. (Linda Riyadi)
“NVDA nyo harus dipanggil teros dan kalu mau ke internet dak biso langsung
harus ado modem”. (Holipah)
“NVDA 2013 juga terkadang ado yang dak dibacanyo dan untuk ke google
pinjem dulu modem dengan pak musa dan itu modem pribadi”. (Siven)
“Komputernyo dak nyambung di wifi”. (Riska Handayani)
“Komputernyo galak mati dewek dan itu aku dak tau”. (Gianina)
“Kendalano ado mbak komputernyo itu sedikit yang biso digunoke jadi
nunggu komputer yang dak digunoke”. (Ane Maryati)
“Terbatasnya waktu dikarenakan untuk memanfaatkan komputernya harus
jam buka perpustakaan”. (Mona Agustina)
“Salon tiap komputer kan ado yo mbak nah tapi alat untuk di kopeng itu
seperti headset dak ado jadi berisik dak fokus kalo lagi gunoke komputer”.
(Hafizuhrohman)
“Dak disediake earphone mbak jadi kalo temen-temen sudah ngidupke
komputernyo otomatis NVDA ngeluarke suaro itukan dibantu juga biar
volume besar pakai speaker jadi ketika mau mengoperasike komputernyo
harus didengarke nian”. (Riki Adiputra)
“Lamo-lamo di depan layar komputer mato jadi perih kareno kan kalo low
vision cak aku yang masih biso lihat dikit kalo di depan komputer itu harus
dideketke nian mato ni ngadep layar komputer”. (Holipah)
“Susah dak ngerti-ngerti mbak mungkin kareno aku disabilitas ini”. (Gianina)
“Dak paham-paham ngahapal tombol-tombolnyo”. (Eka Purnamasari)
“Kesulitan ado ngingat tombolnyo, sampek sekarang lamo nghafal
tombolnyo”.(Hafizuhrohman)
“Kalo aku pribadi belum hafal betul jari-jari tangan pas lagi ngetik di
keyboard tapi mungkin ado kawan-kawan yang lain hafal”. (Riska Handayani)
“Kendalanyo kito harus meraba-meraba dulu”. (Riki Adiputra)
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“Sering bingung be dengan penempatan tombol yang benar”. (Suhaini)
“Biasanyo kalu diawal-awal itu susah ngingat tombol karnokan tunanetra ni
ngandalke ingatan”. (Alex Paldata)
“Kendalanyo yo kareno komputer berbicara tu gunoke bahasa inggris”.
(Ane Maryati)
“Karena bahasa inggris tu mungkin jadi lumayan susah untuk dengerkenyo”.
(Mona Agustina)
“Dak menguasai bahasa inggris tapi susah-susah gampang jugo gunokenyo
tergantung dikitanyo”. (M. Arief Permata)
“Suara yang dihasilkan software NVDA tu cak robot jadi sebiso aku untuk
memahaminyo dan bahaso inggris kurang lancar ”. ( Linda Riyadi)
“Selain bahasa inggris yang buat susah memahaminya, suara espeak yang
dikeluarkan NVDA seperti robot dan cepet bener kadang buat bingung”.
(Aris Budi Setiawan)
“Susah memahami tombol langsung be tanyo dengan Pak Musa”.
(Eka Purnamasari)
“Tanyo dengan temen yang paham yang hafal dengan tombol-tombolnyo”.
(Gianina)
“Kalu masalah bahasa inggris tu bisa diubah ke dalam bahasa indonesia
tinggal di instal NVDA Damayanti atau bertanya dengan guru bahasa inggris
atau yang lebih paham”. (M. Arief Permata)
“Masalah upayanyo bisa di atur kecepatan suaranya dengan menekan ins+n
dan masalah bahasa inggris biso di instal gunoke bahasa indonesia tapi dak
permanen harus diinstal terus tiap bulannyo”. (Linda Riyadi)
“Banyak buku yang dak sesuai dengan yang dibutuhke terus petugas
perpustakaan belum ngusulke ke orang atasan apo be yang kami butuhke”.
(M. Arief Permata)
“Minat ke perpustakaan itu ado apolagi untuk memanfaatkan layanan
komputer tapi saran aku harus disediake galo perangkat yang mendukung
komputer terutamo fasilitas jaringan internet”. (Linda Riyadi)
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“Kareno dak begitu seneng dengan komputer, malas be mbak, itulah mungkin
dak biso teros”. (Gianina)
“Tidak menarik dan dak update bukunya mbak dan kalo untuk manfaatke
komputer bukannya tidak termotivasi tapi susah”. (Mona Agustina)
“Pustakawan disini dak ado karno itu perpustakaan itu sepi”. (Holipah)
“Petugas perpustakaannyo dak stand by kareno petugas yang biaso
ngejago perpustakaan itu guru jugo di SDLB sehingga banyak koleksi yang
dak termanfaatke dengan baik”.(Aris Budi Setiawan)
“Di perpustakaan biasanya ibu Meeta terkadang Pak Musa yang ditugas
menjaga perpustakaan tapi dak begitu sereng dikarenake juga ada tugas laen
selaen ngajar jugo mengurus kerjaan dalam kantor”. (M. Arief Permata)
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LAMPIRAN HASIL WAWANCARA
Ditujukan Kepada Kepala Sekolah Dan Petugas Perpustakaan
Di SLB-A PRPCN Palembang
1.

Bagaimana sejarah singkat berdirinya SLB-A PRPCN Palembang?
Jawaban Informan :
“SLB – A (Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra) PRPCN (Panti Rehabilitasi
Penyandang Cacat Netra) 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. Secara identitas SLB-A PRPCN Palembang
merupakan sekolah luar biasa dari jenjang pendidikan mulai dari TKLB,
SDLB, SMPLB sampai dengan tingkat SMALB yang berstatus sekolah swasta
pada no NPSS/NSS 10604008/852116004008. SK Pendirian SLB-A pada
nomor 861/I11/F/1993, yang diresmikan pada tanggal 29 Oktober 1993 Dan
diakreditasikan pada tanggal 09 November 2012 dengan no SK Akreditasi
Lb.000655 dengan luas tanah 20.000 m2”. (Suwardi)

2.

Berapakah luas ruangan perpustakaan dan berlangsung sampai pukul
berapakah jam buka layanan perpustakaan di
SLB-A PRPCN
Palembang?
Jawaban Informan :
“Ruang perpustakaan SLB – A (Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra)
PRPCN (Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra) 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. Kegiatan belajar mengajar di SLB – A
(Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra) PRPCN (Panti Rehabilitasi
Penyandang Cacat Netra) 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) PRPCN (Panti
Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra) Palembang”. (Suwardi)
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3.

Mengapa komputer yang digunakan siswa untuk mengakses informasi
disebut sebagai “komputer berbicara”?
Jawaban Informan :
“Komputer yang ada di perpus itu semua menggunakan software khusus yang
bisa mengubah informasi yang ditampilkan pada layar komputer ke dalam
bentuk suara. Dan software yang digunakan yaitu NVDA, dengan tambahan
software NVDA ini sangat membantu sekali bagi siswa disini untuk
mengakses informasi, mengakses pelajaran yang berbentuk audio, kamus
meldic, dan lain-lain dan yang penting siswa disini dapat mengoperasikan
komputer itu sendiri”. (Suwardi)
“Disebut komputer berbicara kareno mengeluarkan suaro, komputer berbicara
ini biasa disebut screen reader atau pembaca layar, tambahan perangkat lunak
yang fungsinyo untuk membacakan setiap teks yang muncul di layar,
kemudian teks diterjemahkan dalam bentuk audio yang dapat didengarkan
sebagai alat bantu siswa tunanetra disini untuk mengoperasikan komputer.
Dan software yang digunakan disini berupa screen reader NVDA”. (Musa)

4.

Sejak kapan siswa mulai diperkenalkan dengan komputer berbicara
Software NVDA ( Non Visual Desktop Access ) tersebut?
Jawaban Informan :
“Penggunaan fasilitas dan layanan teknologi ketunanetraan berupa komputer
berbicara, didukung dengan software NVDA yang disediakan oleh
perpustakaan,
sudah
diperkenalkan
sejak
SDLB,
tapi
untuk
mengoperasikannya diajarkan pada siswa SMPLB dan SMALB saja, dan alat
bantu ini merupakan sarana teknologi ketunanetraan yang membantu dan
mempermudahkan siswa untuk mendapatkan informasi”. (Musa)

5.

Sejauh mana siswa memahami dan mengakses informasi menggunakan
komputer berbicara software NVDA tersebut?
Jawaban Informan :
“Siswa yang punya kemauan, keterampilan, pasti biso mengoperasikan
komputer, mulai dari tahap awal mengenal hardware kemudian software nyo,
mengetik, mengakses informasi dan lain-lain. siswa yang biso
mengoperasikan layanan komputer bicara ini kareno suatu hal yang sudah
terbiaso pasti biso, dan mereka sudah diperkenalkan dengan komputer
berbicara ini sejak siswa di SMPLB sampai ke tingkat SMALB dan itu pun
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tidak menutup kemungkinan siswa untuk biso memanfaatkan semua fasilitas
maupun layanan di perpustakaan”. (Musa)
6.

Apakah kelebihan ataupun keunggulan menggunakan software NVDA?
Jawaban Informan :
“Dengan adanyo NVDA ini siswa biso memanfaatke layanan komputer ini
kareno sifatnyo gratis jadi dapat di download di NV ACCESS kemudian dapat
di instal langsung ke komputer dikarenakan ukuran filenyo kecil, terus biso
dimasukkan ke dalam flash disk sehingga dapat di pasang ke komputer lain
dan siswa dapat langsung menggunakannya”. (Musa)

7.

Adakah fasilitas jaringan internet yang disediakan pihak sekolah untuk
kelancaran proses pencarian informasi menggunakan komputer
berbicara Software NVDA ( Non Visual Desktop Access ) bagi siswa?
Jawaban Informan :
“Untuk jaringan internet kami pihak sekolah menyediakan akan tetapi
jaringan wifi nya ada di kantor”. (Suwardi)
“Wifi disini ado tapi dak biso dimanfaatkan oleh siswa kalo lagi akses internet
di ruang perpustakaan”. (Musa)
“Ado tapi untuk di ruang perpustakaan wifi nyo dak sampek”.
(Meeta Lea Rosmasnah Sari)

8.

Kendala apa saja yang dihadapi siswa saat mengakses informasi
menggunakan komputer berbicara dengan Software NVDA ( Non Visual
Desktop Access )?
Jawaban Informan :
“Biasanya siswa yang pemula akan mengalami kesulitan untuk ngafal
tombol-tombol keyboard komputer dikarenakan anak-anak disini ngandalkan
ingatan, dan juga siswa yang tidak terbiaso dan tidak mempunyai kemampuan
bahaso inggris jadi termasuk salah satu sebab untuk susah berinteraksi dengan
komputer tersebut”. (Musa)
“Siswa disini lebih sering ke ruang musik dari pada ke ruang perpustakaan
untuk ngebaco ataupun memanfaatke layanan komputer yang disedioke
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Terkadang siswa itu ke perpustakaan cuman sekedar duduk kareno menurut
pengakuan siswa kareno nyaman ado AC nyo”. (Meeta Lea Rosmasnah Sari)
“Iyo ditugaske oleh Kepala Sekolah untuk menjago di perpustakaan selain itu
jugo guru wali kelas duo SD dan memang disini belum ado pustakawan
khusus yang ditugas di perpustakaan, cobo kalo ado pasti perpustakaan selalu
rame setiap harinyo”. (Meeta Lea Rosmasnah Sari)
9.

Dan upaya apa saja yang dilakukan pihak sekolah dan pihak
perpustakaan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam
berinteraksi menggunakan komputer berbicara dengan Software NVDA
( Non Visual Desktop Access )?
Jawaban Informan :
“Secara maksimal kami pihak sekolah sudah memberikan fasilitas dan
layanan yang ado di Perpustakaan agar dapat dimanfaatke oleh siswa terutamo
fasilitas teknologi ketunanetraan seperti Komputer Berbicara, meskipun
jumlahnya terbatas dikarenakan keterbatasan dana”. (Suwardi)
“Secara umum pihak sekolah sudah memfasilitasi siswa-siswa disini untuk
memenuhi kebutuhan informasi mereka terutamo kebutuhan untuk nambah
pengetahuan anak-anak disini, akan tetapi untuk nambah fasilitas khususnyo
fasilitas teknologi ketunanetraan berupa komputer berbicara dengan screen
reader permanen belum biso kareno dikarenake mahalnyo harga software
tersebut, jadi upayanyo yo memanfaatkan fasilitas yang ado semaksimal
mungkin”. (Musa)
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LAMPIRAN DOKUMENTASI GAMBAR
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Gambar 1: Siswa sedang menggunakan komputer berbicara

Gambar 2: Siswa yang sedang memanfaatkan koleksi cetak braille di
perpustakaan
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Gambar 3: Dokumentasi wawancara dengan salah satu informan

Gambar 4: Keadaan Perpustakaan Di SLB-A PRPCN Palembang

