





BAB II


TINJAUAN LITERATUR




2.1.  Informasi



Menurut Suwarno (2010:42), informasi merupakan suatu data, baik data numerik maupun verbal yang telah diolah sedemikian rupa sehingga mempunyai arti. Informasi dapat berisi data mentah, data tersusun, kapasitas sebuah komunikasi, dan sebagainya. Informasi dapat dikatakan sebagai sekumpulan data yang dikomunikasikan dalam bentuk yang mudah dipahami.
Informasi adalah suatu rekaman fenomena yang diamati, atau bisa juga berupa putusan-putusan yang dibuat (Estabrook dalam Yusup, 1995: 9). Sebuah peristiwa menggemparkan yang terjadi itu merupakan suatu fenomena. Fenomena akan menjadi informasi jika ada orang yang menyaksikannya, atau bahkan mungkin merekamnya. Yusup (2009: 12) juga mengemukakan bahwa hasil kesaksian atau rekaman dari orang yang melihat atau menyaksikan peristiwa atau fenomena itulah yang dimaksud informasi. Dalam hal ini, informasi lebih bermakna berita. 



2.1.1.  Sumber-Sumber Informasi



Sumber-sumber informasi meliputi manusia, organisasi, pustakawan/dokumen, dan pusat-pusat pelayanan informasi.
Manusia sebagai sumber informasi dilihat dari sudut hobinya, yang menyangkut pekerjaannya, pengalamannya, dengan mengetahui alamatnya. Dari organisasi kita juga dapat memperoleh informasi, yaitu dari anggota organisasi serta dari dokumen terbitannya. Dari bahan pustaka tentunya merupakan sumber utama dalam memperoleh informasi : buku, surat-surat, laporan penelitian, skripsi, thesis, disertasi, abstrak. Sumber informasi dari audio visual yang berupa rekaman, seperti film, disket, foto. (Sukaesih, 2003: 8)




2.1.2  Jenis Informasi



Informasi dapat dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Yusup mengelompokkan informasi menjadi dua jenis, yaitu informasi lisan dan informasi terekam. 
Informasi lisan merupakan informasi yang hanya dirasakan, didengar, dan dilihat. Jenis informasi ini jumlahnya sangat banyak, sulit diukur dan dibuktikan. Selain itu, informasi lisan juga kurang bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan manusia pada umumnya. Oleh karena itu, perpustakaan tidak mengolah jenis informasi ini. Informasi terekam merupakan jenis informasi yang paling bermanfaat dan banyak digunakan oleh berbagai kalangan, baik secara perorangan maupun dalam bermasyarakat, berorganisasi, dan bergaul dengan sesama anggota masyarakat pada umumnya. (Yusup, 1995: 10)  

Informasi terekam dibagi menjadi dua, yaitu informasi yang tidak ilmiah dan yang ilmiah (Yusup, 1995: 11). Informasi yang tidak ilmiah berupa informasi biasa yang terdapat di berbagai tempat, seperti informasi tentang meninggalnya seseorang yang dimuat di surat kabar, dan iklan komersial yang dipasang di berbagai media. Jenis informasi terekam lainnya yaitu informasi yang ilmiah. Informasi ilmiah yaitu rekaman informasi yang dirancang secara khusus atau yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan ilmiah dan penelitian untuk pengembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membutuhkan informasi, sekaligus menghasilkan informasi (Yusup, 1995:11). Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini memicu berkembang pesatnya informasi sehingga menimbulkan ledakan informasi. Dampak perkembangan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi adalah adanya ledakan pengetahuan. Ledakan pengetahuan inilah yang menghasilkan banyak informasi yang bermunculan. Untuk melestarikan pengetahuan agar bermanfaat untuk generasi berikutnya, informasi direkam ke dalam suatu dokumen. Informasi terekam dalam bentuk dokumen inilah yang menjadi sumber informasi.



2.2.  Kebutuhan Informasi 



Yusup (1995: 4) mengemukakan bahwa terjadinya kebutuhan itu jika terdapat kesenjangan antara harapan dan kenyataan, antara yang seharusnya dengan kondisi nyata sekarang. Kebutuhan akan berubah menjadi suatu masalah jika kondisinya sangat mendesak sehingga akan muncul hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran kondisi lainnya. Timbulnya suatu kebutuhan juga dipengaruhi adanya informasi yang datang menerpa orang yang bersangkutan. Seseorang yang telah memperoleh banyak informasi, akan menjadikan informasi tersebut sebagai referensi untuk memperoleh sesuatu sebagai bagian dari kebutuhannya.
Manusia mempunyai banyak kebutuhan sebagai bagian dari proses menjalani kehidupan, mulai dari kebutuhan sederhana pada tingkat yang rendah sampai kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi. Uno ( 2011: 41-42) menjelaskan hierarki kebutuhan Maslow yang terdiri atas kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan cinta kasih atau kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri.
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Gambar 1: Hierarki Kebutuhan Maslow
(Sumber: Uno, 2011)

	Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang harus dipuaskan untuk tetap hidup, termasuk makanan, perumahan, pakaian, udara untuk bernapas, dan sebagainya. Pada tingkat ini, manusia membutuhkan informasi untuk menemukan cara agar tetap dapat memenuhi kebutuhan fisiologisnya.
	Kebutuhan akan rasa aman merupakan kebutuhan untuk memperoleh rasa aman dari setiap ancaman fisik atau kehilangan serta rasa terjamin. Manusia berupaya mencari informasi untuk memenuhi kebutuhannya, misalnya dengan jaminan melalui pengambilan polis asuransi, mendaftarkan diri masuk perserikatan pekerja, dan sebagainya.

Kebutuhan akan cinta kasih atau kebutuhan sosial merupakan kebutuhan yang terkait dengan hubungan antarmanusia. Kebutuhan ini disadari dari hubungan antarpribadi yang mendalam dan tercermin dalam kebutuhan untuk menjadi bagian berbagai kelompok sosial. Manusia membutuhkan informasi untuk dapat mengatasi masalah sosial sehingga hubungan antarpribadi dapat tercipta dengan baik.
	Kebutuhan akan penghargaan merupakan kebutuhan dalam bentuk percaya diri dan harga diri maupun kebutuhan akan pengakuan orang lain. Seseorang akan diakui keberadannya ketika ia bermanfaat untuk lingkungannya. Oleh karena itu, ia membutuhkan informasi untuk mendukung posisi di lingkungannya. 
	Kebutuhan aktualisasi diri berkaitan dengan keinginan pemenuhan diri. Ketika semua kebutuhan lain sudah dipuaskan, seseorang ingin mencapai secara penuh potensinya.
Taylor dalam Pendit (2008) mengungkapkan bahwa kebutuhan informasi merupakan kondisi rumit, merupakan gabungan dari karakteristik personal dan psikologis yang cenderung tak mudah diungkapkan. Selain itu, kebutuhan ini juga seringkali samar-samar dan dapat tersembunyi di bawah alam sadar. Selanjutnya  Taylor dalam Pendit (2008) menjelaskan ada beberapa lapisan atau tingkatan yang dilalui oleh pikiran manusia sebelum sebuah kebutuhan benar-benar dapat terwujud secara pasti:
Visceral need, yaitu tingkatan ketika kebutuhan informasi belum sungguh-sungguh dikenali sebagai kebutuhan. Inilah kebutuhan “tersembunyi” yang seringkali baru muncul setelah ada pengalaman tertentu. 
Conscious need, yaitu ketika seseorang mulai mereka-reka apa sesungguhnya yang ia butuhkan. 
Formalized need, yaitu ketika seseorang mulai secara lebih jelas dan terpadu dapat mengenali kebutuhan informasinya, dan mungkin di saat inilah ia baru dapat menyatakan kebutuhannya kepada orang lain.
Compromised need, yaitu ketika seseorang mengubah-ubah rumusan kebutuhannya karena mengantisipasi, atau bereaksi terhadap, kondisi tertentu. 
Kebutuhan informasi memiliki sifat-sifat tertentu. Chowdhury dalam Ishak (1992: 92) menyatakan bahwa sifat-sifat kebutuhan informasi meliputi:
	Mempunyai konsep yang relatif.
	Berubah pada periode tertentu.
	Berbeda antara satu orang dengan orang lain.
	Dipengaruhi oleh lingkungan.
	Sulit diukur secara kuantitas.
	Sulit diekspresikan.
	Seringkali berubah setelah seseorang menerima informasi lain.



2.2.1.  Faktor yang Mempengaruhi Kebutuhan Informasi



Nicholas dalam Ishak (2006: 93) menyatakan bahwa ada lima faktor yang mempengaruhi kebutuhan informasi pemakai, yaitu:
	Jenis pekerjaan.
	Personalitas, yaitu aspek psikologi dari pencari informasi, meliputi ketepatan, ketekunan mencari informasi, pencarian secara sistematis, motivasi dan kemauan menerima informasi dari teman, kolega, dan atasan.
	Waktu.
	Akses, yaitu menelusur informasi secara internal (di dalam organisasi) atau eksternal (di luar organisasi).
	Sumber daya teknologi yang digunakan untuk informasi.

Wilson dalam Laoli (2006: 94) menyatakan bahwa faktor yang secara bertingkat mempengaruhi kebutuhan informasi antara lain:
	Kebutuhan individu, merupakan kebutuhan yang mempengaruhi kebutuhan informasi secara langsung meliputi kebutuhan psikologis, kebutuhan afektif, dan kebutuhan kognitif.

Peran sosial, meliputi peran kerja dan tingkat kinerja, akan mempengaruhi faktor kebutuhan yang ada dalam diri individu.
Lingkungan, meliputi lingkungan kerja, lingkungan sosial-budaya, lingkungan politik-ekonomi dan lingkungan fisik mempengaruhi faktor peran sosial maupun faktor kebutuhan individu sehingga akan terjadi pengaruh bertingkat yang akan membentuk kebutuhan informasi.
Menurut Yusup (1995: 5), pada dasarnya informasi banyak dibutuhkan, mulai dari kebutuhan dasar manusia yang beragam, sampai pada keinginannya untuk mencapai atau mencari informasi yang dibutuhkannya. Informasi yang dibutuhkan dalam hal ini yaitu informasi yang berguna bagi diri sendiri, terutama informasi yang sesuai dengan tugas-tugas penghidupan dan kehidupannya. 

2.2.2.  Jenis Kebutuhan Informasi



Keanekaragaman pekerjaan dan posisi dalam lingkungan kehidupan akan mempengaruhi informasi yang dibutuhkan, sehingga kebutuhan informasi satu orang dan orang lainnya juga akan berbeda. Guha mengemukakan ada empat jenis kebutuhan terhadap informasi (Saepudin, 2009) , yaitu :
Current need approach, yaitu pendekatan kepada kebutuhan pengguna informasi yang sifatnya mutakhir. Pengguna berinteraksi dengan sistem informasi dengan cara yang sangat umum untuk meningkatkan pengetahuannya. Jenis pendekatan ini perlu ada interaksi yang sifatnya konstan antara pengguna dan sistem informasi.
Everyday need approach, yaitu pendekatan terhadap kebutuhan pengguna yang sifatnya spesifik dan cepat. Informasi yang dibutuhkan pengguna merupakan informasi yang rutin dihadapi oleh pengguna.
Exhaustic need approach, yaitu pendekatan terhadap kebutuhan pengguna akan informasi yang mendalam, pengguna informasi mempunyai ketergantungan yang tinggi pada informasi yang dibutuhkan dan relevan, spesifik, dan lengkap.
Catching-up need approach, yaitu pendekatan terhadap pengguna akan informasi yang ringkas, tetapi juga lengkap khususnya mengenai perkembangan terakhir suatu subyek yang diperlukan dan hal-hal yang sifatnya relevan.


2.2.3. Karakteristik Kebutuhan Informasi



Kebutuhan informasi memiliki karakteristik. Nicholas dalam Ishak (2006: 94) menyatakan bahwa karakteristik ini dapat menunjukkan wujud dari kebutuhan informasi. Adapun karakteristik kebutuhan informasi tersebut meliputi:
	Pokok Masalah (Subject)
Ada tiga aspek yang harus dipertimbangkan dalam menguraikan pokok masalah, yaitu banyaknya pokok masalah yang terkandung dalam suatu informasi, kedalaman pokok masalah itu, dan ada-tidaknya masalah dalam menentukan subjek yang lebih rinci. 
	Fungsi (Function)

Fungsi dalam menggunakan informasi akan berbeda-beda, tergantung pada kegiatan dan hasil kegiatan dari pemakai informasi. 

Sifat (Nature)
Sifat informasi merujuk pada ciri esensial yang terkandung pada suatu informasi, yaitu apakah informasi berubah pada periode tertentu, atau perbedaan kebutuhan informasi.
Tingkat Intelektual (Intellectual Level)
Informasi dapat dipahami secara efektif bila pemakai memiliki keluasan pengetahuan minimum atau tingkat kecerdasan tertentu yang dikenal dengan tingkat intelektual pemakai.
	Titik Pandang (Viewpoint)

Informasi dalam ilmu sosial sering dituangkan dengan titik pandang atau pendekatan tertentu. Kategorinya berdasarkan pada pemikiran, orientasi politik, pendekatan positif – negatif, dan orientasi disiplin ilmu.
	Kuantitas (Quantity)
Pemakai informasi membutuhkan jumlah atau kuantitas yang berbeda dalam memenuhi keperluan tugas pekerjaan atau dalam memecahkan suatu permasalahan.
Kualitas (Quality)

Kualitas kebutuhan informasi bersifat pribadi karena sangat tergantung pada sifat individu pemakai informasi sehingga diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap pemakai informasi.

	Batas Waktu Informasi (Date)

Pertimbangan utama yang menentukan batas waktu informasi ialah lamanya umur informasi dalam simpanan berkas. 
	Kecepatan Pengiriman (Speed of Delivery)

Informasi diupayakan secepatnya sampai pada pemakai, dan diharapkan tidak terhenti dalam masa transit atau penyebarannya, sehingga aktualitas informasi dapat dijaga. 
	Tempat Asal Publikasi (Place)

Bagi pemakai informasi, tempat asal publikasi bisa menjadi masalah yang berhubungan dengan pokok masalah dalam informasi, posisi pengguna, dan kelancaran bahasa.
	Pemrosesan dan Pengemasan (Processing and Packaging)

Pemrosesan berkaitan dengan cara penyajian informasi dari pokok pikiran dan riset yang sama, sedangkan pengemasan berkaitan dengan tampilan luar atau bentuk fisik dari informasi.


2.3.  Konsep Tunarungu



Konsep anak tunarungu dapat diketahui melalui definisi anak tunarungu, klasifikasi anak tunarungu, dan metode pembelajaran anak tunarungu.
2.3.1. Definisi Anak Tunarungu



Menurut Efendi (2006: 57), anak tunarungu merupakan anak yang berada dalam keadaan kelainan pendengaran. Kelainan pendengaran atau tunarungu adalah keadaan ketika dalam proses pendengaran terdapat satu atau lebih organ telinga mengalami gangguan atau kerusakan disebabkan penyakit, kecelakaan, atau sebab lain yang tidak diketahui sehingga organ tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya. 
Kirk dalam Efendi (2008) mengemukakan bahwa anak yang lahir dengan kelainan pendengaran atau kehilangan pendengarannya pada masa kanak-kanak sebelum bahasa dan bicaranya terbentuk, kondisi anak yang demikian disebut anak tunarungu pre-lingual. Anak yang lahir dengan pendengaran normal, namun setelah mencapai usia dimana anak sudah memahami suatu percakapan tiba-tiba mengalami kehilangan ketajaman pendengaran, kondisi anak yang demikian disebut anak tunarungu post-lingual.
Menurut Sastrawinata (1977: 17) seorang anak tunarungu memandang dunia di sekitarnya sebagai film bisu, sehingga bahasa lisan sebagai alat komunikasi utama bagi orang yang daya dengarnya utuh sesuatu yang asing baginya. Anak tunarungu dapat melihat suatu benda, tetapi ia tidak dapat mendengar nama benda itu. Demikian pula selama nama benda dalam bentuk rangkaian huruf tidak diasosiasikan dengan bendanya, selama itu pula tulisan baginya tidak bermakna.
Anak tunarungu, terutama jika terjadi pada sebelum bahasa dan bicaranya terbentuk, dapat dipastikan berakibat pada kelainan bicara (tunawicara). Menurut Efendi (2008: 75) ada dua hal penting yang menjadi ciri khas hambatan anak tunarungu dalam aspek kebahasaannya. Pertama, konsekuensi akibat kelainan pendengaran (tunarungu) berdampak pada kesulitan dalam menerima segala macam rangsang bunyi yang ada di sekitarnya. Kedua, akibat keterbatasannya dalam menerima rangsang bunyi pada gilirannya penderita akan mengalami kesulitan memproduksi suara atau bunyi bahasa yang ada di sekitarnya.
Menurut Sastrawinata (1977: 18), pada umumnya dalam segi bahasa anak tunarungu mempunyai ciri khas:
	miskin dalam kosakata (perbendaharaan kata/bahasa terbatas);

sulit mengartikan ungkapan bahasa yang mengandung arti kiasan;
kesulitan dalam mengartikan kata-kata abstrak seperti kata Tuhan, pandai, mustahil, dan lain-lain;
kesulitan menguasai irama dan gaya bahasa. 
Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak tunarungu mengalami gangguan kemampuan bicara yaitu anak tunarungu mengalami kesukaran dalam penyesuaian volume bicara, memiliki kualitas suara yang monoton, dan kesulitan dalam melakukan artikulasi bicara secara tepat.


2.3.2. Klasifikasi Anak Tunarungu



Untuk mengukur derajat kehilangan pendengaran, digunakan alat audiometer. Anak tunarungu dapat diklasifikasikan berdasarkan derajat kemampuan berdasarkan ukuran instrumen audiometer yaitu ukuran decibel (dB). 
Menurut Gregory dalam Delphie (2009: 127), klasifikasi anak tunarungu adalah sebagai berikut.
	Derajat kehilangan pendengaran sebesar 0 dB-26 dB, yaitu anak masih mempunyai pendengaran normal.

Derajat kehilangan pendengaran sebesar 27 dB-40 dB, yaitu anak mempunyai kesulitan mendengar tingkat ringan dan masih mampu mendengar bunyi-bunyian yang jauh sehingga membutuhkan terapi bicara.
Derajat kehilangan pendengaran sebesar 41 dB-55 dB, yaitu anak mempunyai kesulitan mendengar tingkat menengah dan dapat mengerti bahasa percakapan sehingga membutuhkan alat bantu dengar.
Derajat kehilangan pendengaran sebesar 56 dB-70 dB, yaitu anak mempunyai kesulitan mendengar tingkat menengah berat, mampu mendengar dari jarak dekat, memerlukan alat bantu dengar, dan membutuhkan latihan bicara secara khusus. 
Derajat kehilangan pendengaran sebesar 71 dB-90 dB, yaitu anak mempunyai kesulitan mendengar tingkat berat sehingga termasuk anak yang mengalami ketulian, hanya mampu mendengarkan suara keras yang berjarak lebih kurang satu meter, dan kesulitan membedakan suara yang berhubungan dengan bunyi secara tetap.
Derajat kehilangan pendengaran sebesar 91 dB dan seterusnya, yaitu anak yang mengalami ketulian sangat berat, tidak dapat mendengar suara sehingga sangat membutuhkan bantuan khusus secara intensif terutama dalam ketrampilan percakapan atau berkomunikasi. 
Menurut Delphie (2009: 130), anak tunarungu atau anak dengan hendaya mendengar terdiri atas dua kategori, yaitu anak yang tuli sejak dilahirkan (congenitally deaf) dan anak yang tuli setelah dilahirkan (adventitiously deaf). Berdasarkan ambang batas kemampuan mendengar, dapat dibedakan menjadi tingkat ringan (26 dB-54 dB), tingkat sedang (55 dB-69 dB), tingkat berat (70 dB-89 dB), dan sangat berat (90 dB ke atas).

2.3.3. Metode Pembelajaran Anak Tunarungu



Anak tunarungu dapat menempuh pendidikan khusus di SLB bagian B (SLB-B). Anak tunarungu belajar melalui metode isyarat dan metode oral. Menurut Sastrawinata (1977:32), keuntungan dari metode isyarat ialah sesuai dengan dunia anak tunarungu yaitu dunia tanpa suara, sesuai dengan kemampuan anak tunarungu untuk menerima dan mengeluarkan pikiran-pikran melalui lambang visual sesuai dengan bahasa ibunya. Kelemahan-kelemahan metode ini ialah tidak efisien karena banyaknya isyarat yang harus dipelajari, tidak semua pengertian (terutama pengertian yang abstrak) dapat diisyaratkan, keragaman isyarat sesuai dengan daerah dan kehendak pembuat isyarat, dan membatasi anak tunarungu pada lingkungan yang dapat mengerti isyarat-isyaratnya. 
Metode yang kedua yaitu metode oral. Dasar metode oral ialah pendapat yang menyatakan bahwa anak tunarungu sebagai anggota masyarakat harus menyesuaikan diri terhadap pola kehidupan di sekitarnya termasuk bahasanya, dan didukung oleh pengalaman bahwa anak tunarungu mampu berbicara kalau mendapat perhatian dan latihan secara teratur. Pelaksanaaan metode oral terdiri atas beberapa kegiatan yaitu analisa kemampuan bicara pada anak melalui pemeriksaan kemampuan psikis dan keadaan alat ujar (speech organs), pembentukan dan latihan bicara (speech building dan speech training), membaca ujaran (speech reading) dan latihan mendengar (hear training). Keberhasilan pelaksanaan metode ini tergantung pada sisa pendengaran pada anak, inteligensi, frekuensi latihan dan tersedianya alat-alat bantu yang diperlukan. Alat bantu yang diperlukan anak tunarungu misalnya alat pengukur pendengaran, alat bantu dengar, dan alat latihan bicara (speech trainer). Metode ini lebih menguntungkan dalam memperluas komunikasi anak dengan masyarakat sekitarnya dan dapat memungkinkan kegiatan belajar mengajar yang lebih sistematis. Kelemahan utama teletak pada keterbatasan kemampuan anak tunarungu dalam menangkap dan mengeluarkan bahasa lisan.


2.4.  Profesi Guru



Guru merupakan pendidik yang bertugas untuk memberikan layanan pendidikan untuk para peserta didiknya. Aspek yang ada dalam profesi guru yaitu prinsip-prinsip profesi guru, kompetensi guru, dan peran guru. 

2.4.1. Prinsip-Prinsip Profesi Guru



Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 7 ayat 1, dikemukakan bahwa profesional guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :
	Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme

Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia
Memiliki kualifikasi akademik dan latar pendidikan sesuai dengan bidang tugas
Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas
Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan
Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja
Memilki kesempatan untuk mengembangkan profesionalisme secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat
	Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesionalisme

Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.



2.4.2. Kompetensi Guru



Samana (dalam Yamin, 2010) menjelaskan bahwa kompetensi guru adalah kemampuan yang ditampilkan oleh guru dalam melaksanakan kewajibannya memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
Yamin (2010:8) menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Guru dan Dosen No.14/2005 dan Peraturan Pemerintah No.19/2005 dinyatakan kompetensi guru meliputi kepribadian, paedagogik, professional, dan sosial.
	Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dan dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. 
	Kompetensi Paedagogik

Kompetensi paedagogik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 
	Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuan.
	Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. 


2.4.3. Peran Guru 



Guru merupakan pendidik professional di sekolah. Menurut Yamin (2010:28), guru profesional adalah guru yang mengedepankan mutu dan kualitas layanan dan produknya, layanan guru harus memenuhi standarisasi kebutuhan masyarakat, bangsa, dan pengguna serta memaksimalkan kemampuan peserta didik berdasar potensi dan kecakapan yang dimiliki masing-masing individu.
Guru yang mengedepankan mutu mampu berperan sebagai pemimpin diantara kelompok siswanya dan juga di antara sesamanya, ia juga mampu berperan sebagai pendukung serta penyebar nilai-nilai luhur yang diyakininya dan sekaligus sebagai teladan bagi siswa serta lingkungan sosialnya (Samana, 1994: 14). Guru yang bermutu tersebut juga harus giat mencari kemajuan dalam bidang peningkatan kecakapan diri dalam berkarya dan dalam pengabdian sosialnya. Lebih lanjut Samana (1994: 14) menjelaskan bahwa dalam hal teknis-didaktis, guru yang bermutu mampu berperan sebagai sebagai fasilitator pengajaran (sebagai narasumber yang siap memberi konsultasi secara terarah bagi siswanya), mampu mengorganisasi pengajaran secara efektif dan efisien (mampu merancang serta melaksanakan langkah-langkah pengajaran dan atau memandu belajar siswa secara produktif), mampu membangun motivasi belajar siswanya, mampu berperan dalam layanan bimbingan, dan sebagai penilai hasil belajar siswa demi bimbingan belajar siswa yang bersangkutan lebih lanjut.
Samana (1994: 15) menjelaskan bahwa gambaran atau citra guru yang bermutu yaitu pribadi dewasa yang mempersiapkan diri secara khusus melalui lembaga pendidikan guru, agar dengan keahliannya mampu mengajar sekaligus mendidik siswanya untuk menjadi warga negara yang baik (susila), berilmu, produktif, sosial, sehat, dan mampu berperan aktif dalam peningkatan sumber daya manusia atau investasi kemanusiaan. 



2.5.  Penelitian Terdahulu



Penelitian tentang kebutuhan informasi pernah dilakukan oleh Sri Ati Suwanto (1997) yang dengan judul “Studi tentang Kebutuhan Informasi dan Pencarian Informasi bagi Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (Undip) dan Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang”. Dari penelitian ini diketahui bahwa ada perbedaan kebutuhan jenis informasi antara Dosen Fakultas Kedokteran Undip dan Unissula. Ditinjau dari tugas mengajar dan pendidikan dosen, tidak ada perbedaan sinifikan mengenai kebutuhan media informasi, kebutuhan sumber informasi, strategi pencarian, dan cara perolehan informasi dosen.
Penelitian tentang kebutuhan informasi juga pernah diteliti oleh Tugirin (2010). Tugirin mengambil judul penelitian “Kebutuhan dan Perilaku Informasi oleh Mahasiswa yang Menjadi Anggota Perpustakaan Fakultas Imu Budaya Universitas Diponegoro Semarang”. Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar mahasiswa berkunjung ke perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro bertujuan untuk membuat atau menyelesaikan skripsi atau tugas akhir mereka. Adapun motivasi mahasiswa berkunjung ke perpustakaan sebagian besar untuk menyelesaikan tugas yang diberikan dosen.
Selain itu, Widyana Dewi Kartika (2012) juga melakukan penelitian dengan judul “Kebutuhan dan Perilaku Pencarian Informasi Peneliti: Studi Kasus di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”. Dari penelitian tersebut dihasilkan perilaku pencarian informasi yang dilakukan oleh peneliti sebagian besar sama dengan menggunakan sumber informasi yang ada di Mahkamah Konstitusi seperti perpustakaan dan jurnal yang dilanggan oleh Mahkamah Konstitusi (Hein-online dan Westlaw) untuk memenuhi kebutuhan informasi peneliti dalam membantu hakim Konstitusi membuat kajian, telaahan maupun resume terhadap perkara yang ada. Untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut, peneliti melakukan pencarian informasi secara berkelanjutan seperti model pencarian informasi David Ellis. Kendala yang dihadapi peneliti dalam pemenuhan kebutuhan dan pencarian informasi adalah kurangnya koleksi perpustakaan untuk mendukung dalam membuat kajian perkara.

