

BAB I


PENDAHULUAN




1.1.  Latar Belakang



Manusia selalu memiliki kebutuhan dalam hidupnya. Kebutuhan muncul jika terdapat kesenjangan antara harapan dan kenyataan, antara kondisi yang seharusnya dengan kondisi yang nyata. Untuk memenuhi harapan atau kondisi yang seharusnya, seseorang mulai memikirkan upaya untuk merealisasikannya. Dari hasil pemikiran tersebut muncul kebutuhan. Kebutuhan manusia ini dipengaruhi oleh rasa ingin tahu yang tinggi. Karena adanya kebutuhan untuk memecahkan masalah, seseorang termotivasi untuk mencari informasi dan menemukan cara pemecahan masalah tersebut. 
Informasi merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan manusia. Informasi dibutuhkan manusia dalam melakukan kegiatan. Informasi menjadi bagian dari tuntutan kehidupan, penunjang kegiatan, dan pemenuhan kebutuhan. Keberadaan seseorang akan sangat diakui ketika bermanfaat dan berperan banyak dalam lingkungannya. Satu faktor penting untuk mewujudkan hal tersebut yakni dengan menggali informasi yang lebih dalam untuk mendukung pekerjaan ataupun posisi dalam lingkungannya.
Kebutuhan informasi dimiliki setiap posisi dan profesi seseorang. Setiap posisi dan profesi memiliki kebutuhan yang berbeda satu sama lain. Profesi guru membutuhkan bahan ajar dan materi yang cukup untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Demikian juga untuk guru yang mengajar di SLB. Guru SLB membutuhkan teknik dan strategi yang berbeda dalam mendidik siswanya. Guru harus dapat menyesuaikan materi dengan kemampuan siswa.
Seperti profesi guru pada umumnya, guru SLB bagian B yang mengajar siswa tunarungu juga memiliki kebutuhan informasi. Keterbatasan pendengaran siswa tunarungu menyebabkan guru harus dapat memahami bahasa isyarat. Karena keterbatasan ini juga, siswa tunarungu mengandalkan perolehan informasi utama dari guru. Untuk memahami siswa tunarungu baik dalam segi psikologis dan komunikasi, guru membutuhkan informasi untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
Selain guru, dalam proses pendidikan juga melibatkan siswa. Siswa SD, SMP, SMA dan sederajat setiap saat disuguhi informasi yang diharapkan lebih bermanfaat bagi kehidupannya, baik pada saat sekarang maupun masa depan. Mereka membutuhkan informasi tentang mata pelajaran yang tertuang dalam kurikulum sekolah. Sama seperti siswa sekolah umum lainnya, siswa berkebutuhan khusus di SLB juga memiliki kebutuhan informasi. Namun, tidak banyak yang tahu kebutuhan informasi mereka karena keterbatasan kemampuan yang dimilikinya.
Siswa tunarungu merupakan salah satu kelompok anak berkebutuhan khusus yang juga memiliki kebutuhan untuk menjalani kehidupan yang berbeda dengan anak pada umumnya. Siswa tunarungu memiliki keterbatasan dalam hal mendengar dan berbicara. Mereka memerlukan bahan ajar dan materi khusus sesuai dengan yang mereka butuhkan dan menurut tingkat kemampuan penerimaan kognitifnya. Kebutuhan kognitif mereka dapat terpenuhi dengan penyediaan informasi yang memadai dan adanya media komunikasi yang tepat untuk menyalurkan informasi tersebut.
Kebutuhan informasi dalam dunia pendidikan merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Kebutuhan informasi akan menjadi masalah ketika tidak dapat terpenuhi. Guru dan siswa memiliki kebutuhan informasi yang berbeda karena perbedaan tugas dan tanggung jawab. Apabila kebutuhan informasi mereka tidak dapat terpenuhi maka tugas dan tanggung jawab mereka pun tidak dapat terlaksana dengan baik. Dengan demikian, proses belajar mengajar juga tidak akan dapat terlaksana sesuai tujuan pendidikan.
Sebagai instansi pendidikan, SLB memiliki perpustakaan yang menjadi pusat informasi untuk semua warga sekolah. Keberadaan perpustakaan pada instansi pendidikan khusus seperti di SLB ini dapat menjadi suatu media pembelajaran yang dapat mengembangkan pengetahuan baik untuk guru maupun siswa berkebutuhan khusus. Perpustakaan dapat menjadi sarana mengembangkan diri sehingga masing-masing individu dapat membiasakan diri untuk belajar sepanjang masa (long life education) melalui pemanfaatan perpustakaan.
Penulis tertarik untuk mengangkat tema mengenai kebutuhan informasi guru dan siswa tunarungu karena mereka memiliki kebutuhan informasi yang berbeda dengan guru dan siswa di sekolah umum. Siswa tunarungu yang menjalani hidup dalam keterbatasan pendengaran tidak dapat menyampaikan keinginannya dengan bahasa lisan seperti orang lain sehingga mereka cenderung sulit untuk mengungkapkan kebutuhan informasinya. Demikian juga dengan guru bagian B yang mengajar siswa tunarungu. Guru harus dapat menyesuaikan bahasa dengan siswa tunarungu. Informasi pun dibutuhkan guru untuk menerapkan komunikasi yang efektif dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, kajian kebutuhan informasi guru dan siswa tunarungu perlu dilakukan untuk mengetahui gambaran kebutuhan informasi yang diperlukan oleh guru dan siswa tunarungu dalam kegiatan belajar mengajar.


1.2.  Rumusan Masalah



Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang menjadi fokus penulisan ini antara lain:
	Sumber informasi yang digunakan oleh guru dan siswa tunarungu di SLB Manunggal Slawi.
	Jenis kebutuhan informasi yang dimiliki guru dan siswa tunarungu di SLB Manunggal Slawi.
	Karakteristik kebutuhan informasi guru dan siswa tuanrungu di SLB Manunggal Slawi yang meliputi:

	Pokok masalah yang sering dihadapi.
	Fungsi informasi.

Pemrosesan dan pengemasan/format informasi yang digunakan.
	Hambatan dalam pemenuhan kebutuhan informasi.



1.3.  Tujuan yang Hendak Dicapai



Tujuan diadakannya penelitian adalah untuk mengetahui gambaran kebutuhan informasi guru dan siswa tunarungu dalam kegiatan belajar mengajar di SLB Manunggal Slawi.


1.4.  Manfaat Penelitian



Hasil dari penelitian dalam penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pihak-pihak terkait. Manfaat penelitian ini meliputi manfaat akademis dan manfaat praktis.

1.4.1.  Manfaat Akademis



Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan pengetahuan tentang kebutuhan informasi guru dan siswa tunarungu dalam kegiatan belajar mengajar, meliputi sumber informasi, jenis, dan karakteristik kebutuhan informasi. 


1.4.2.  Manfaat Praktis



Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi perpustakaan SLB Manunggal Slawi dan segenap pihak sekolah untuk menyediakan sumber-sumber informasi lebih lengkap yang dapat menunjang proses kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan informasi pemakainya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan dunia perbukuan di Indonesia untuk menerbitkan buku-buku khusus untuk siswa tunarungu. 


1.5.  Tempat dan Waktu Penelitian



Penelitian dilakukan di SLB Manunggal Slawi yang terletak di kawasan Jalan Ahmad Yani Nomor 86 Procot, Slawi, Kabupaten Tegal. Kegiatan penelitian dilakukan selama satu bulan dari tanggal 13 Mei sampai 8 Juni 2013.


1.6.  Kerangka Pikir



Siswa Tunarungu
Harapan
(Pengetahuan yang dibutuhkan)
Pencarian
Permintaan
  Guru
Keterbatasan komunikasi
Mengajar Anak Tunarungu
Kenyataan
(Pengetahuan yang dimiliki)
Kesenjangan
Kenyataan
(Pengetahuan yang dimiliki)
Harapan
(Pengetahuan yang dibutuhkan)
Kesenjangan
Pencarian
Permintaan
Perpustakaan
SLB Manunggal Slawi
Sumber Informasi
Sumber Informasi

  					  
Proses KBM



		



Kebutuhaan Informasi
(Jenis & Karakteristik)

     






(Sumber: Konsep kebutuhan informasi dikembangkan peneliti untuk penelitian)


1.7.  Batasan Istilah 
Dalam penelitian ini, penulis membatasi istilah agar pembahasan tidak terlalu luas. Istilah yang dibatasi dalam penelitian ini adalah istilah guru dan siswa tunarungu. Guru yang dimaksud dalam penelitian ini adalah guru yang mengajar siswa tunarungu pada jenjang pendidikan SMALB-B.
Siswa tunarungu merupakan siswa yang mengalami kelainan pendengaran, yaitu seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar. Siswa tunarungu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah siswa tunarungu yang menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan SMALB-B.



