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Abstrak : penelitian ini mengenai motivasi penggunaan koleksi audiovisual 

disekolah inklusi Galuh Handayani. Penelitian ini perlu dilakukan bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana motivasi penggunaan koleksi audiovisual disekolah inklusi Galuh 

Handayani Surabaya, alasan siswa menggunakan koleksi audiovisual. Penelitian ini 

menitik beratkan pada kebutuhan motif, minat siswa menggunakan koleksi audiovisual, 

selain itu kelengkapan koleksi, keterampilan pustakawan serta ketersediaan fasilitas. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunakan 

metode kuantitatif deskriptif dengan pengambilan sampel siswa autis yang mengalami 

autis tingkat menengah pada pengguna pemanfatan koleksi audiovisual disekolah inklusi 

Galuh Handayani Surabaya. Dengan sampel yang memiliki kriteria siswa autis serta 

memanfaatkan koleksi, yang mana hal ini berpengaruh terhadap prestasi akademik siswa 

autis disekolah.  

 

 

Kata Kunci : Sekolah inklusi Galuh Handayani, koleksi audiovisual  

 

 

Pendahuluan 

Penggunaan media audiovisual bagi anak anak autis adalah sebuah hal yang 

dibutuhkan bagi anak autis. Anak autis adalah anak yang secara pendidikan 

memerlukan layanan yang berbeda dengan anak-ank yang lainnya. Anak autis 

memiliki hambatan belajar dan hambatan perkembangan, oleh karena itu diperlukan 

berbagai cara untuk mengatasi permasalahan belajar dan perkembangan. Salah 
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satunya adalah pemanfaatan koleksi audiovisual sebagai media visual untuk 

menunjang prestasi akademik bagi mereka. 

Masalah yang dialamai anak autis tidak hanya mengakibatkan hambatan 

dalam proses belajar tetapi juga dalam kehidupan sosial yang lebih luas, meskipun 

demikian, tidak berarti anak autis tidak memiliki potensi yang bisa dikembangkan, 

meskipun potensinya kecil, mereka memiliki potensi rata-rata bahkan ada yang bisa 

berhasil mencapai prestasi akademik tertinggi seperti halnya dengan ank-anak normal 

yang lainnya,sedangkan sebagian besar lainnya membutuhkan upaya penanganan 

yang lebih khusus untuk melibatkan berbagai keahlian.  

Teknologi terkadang mengatasi hal-hal yang awalnya tidak mungkin menjadi 

mungkin. Salah satu fungsi dari teknologi adalah memecahkan masalah untuk anak 

autis. teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran terus mengalami 

perkembangan seiring perkembangan zaman. Dalam pelaksanaan pembelajaran 

sehari-hari untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sering dijumpai 

kombinasi teknologi audio/data, video/data, audio/video, dan internet. Internet 

merupakan alat komunikasi yang murah dimana memungkinkan terjadinya interaksi 

dianatara dua orang atau lebih. Kemampuan dan karakteristik internet memungkinkan 

terjadinya proses belajar mangajar jarak jauh (E-Learning) menjadi lebih efektif dan 

efisien sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. 

Peran media visual untuk proses penyampaian informasi kepada anak autis 

diperlukan untuk mencari, mengeksplorasi dan menganalisis dan saling tukar 

informasi secara efisien dan efektif,karena anak autis mengalami kesulitan dalam 

berinteraksi sosial, pengendalian emosi, media visual diperlukan dalam proses 

pembelajaran.  

Dampak dari penggunaan media audiovisual bagi anak autis selama ini adalah 

anak autis dapat mengakses informasi yang sama dengan informasi yang didapatkan 

oleh anak-anak normal yang lainnya, akan tetapi yang membedakannya adalah media 

informasinya jika anak normal lainnya bisa mendapatkan informasi yang 
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dibutuhkannya melalui media cetak dan non cetak berbeda halnya dengan informasi 

yang didapatkan oleh anak autis. Anak autis dapat mendapatkan dan memahami 

informasi melakui media non cetak karena anak autis hanya bisa menangkap sumber 

informasi yang berisikan gambar-gambar sesuai dengan informasi tersebut. 

 

RUMUSAN MASALAH 

Dalam penelitian ini dapat diangkat sebuah rumusan masalah yaitu motivasi 

penggunaan koleksi audiovisual anak autis bagaimana respon siswa autis terhadap 

motivasi penggnaan koleksi audiovisual.. 

 

TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui  tentang bagaimana motivasi 

penggunaan koleksi audiovisual ini  yang telah tersedia di sekolah inklusi Galuh 

Handayani Surabaya/ 

TINJAUAN PUSTAKA 

Motivasi  

Ada beberapa teori tentang motivasi diantaranya teori motivasi menurut 

Maslow dan Hersberg. Teori Hezberg memberikan dua kontribusi penting bagi 

pimpinan organisasi dalam memotivasi.  

Hezberg menyatakan bahwa orang dalam melaksanakan sesuatu dipengaruhi 

oleh dua faktor yang merupakan kebutuhan, yaitu: 

1) Maintenance faktor (faktor internal) 

Adalah faktor-faktor pemeliharaan yang berhubungan dengan hakikat 

manusia yang ingin memperoleh ketentraman. Kebutuhan ini menurut Hezberg 

merupakan kebutuhan yang berlangsung terus menerus. 
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2) Motivation faktor (faktor eksternal) 

Faktor motivasi adalah yang menyangkut kebutuhan psikologis seseorang 

yaitu perasaan sempurna dalam melakukan pekerjaan. Faktor motivasi ini 

berhubungan dengan penghargaan terhadap pribadi yang secara langsung berkaitan 

dengan pekerjaan. Hal tersebut merupakan kelompok Satisfiers, adapun kelompok 

satisfier antara lain:  

a) Prestasi 

b) Pengakuan  

c) Pengembangan potensi individu 

 

Koleksi Audio  Visual 

Audio merupakan sesuatu yang dapt didengar oleh telinga manusia dengan 

jarak 15 Hz hingga 20.000 Hz (Corea, 1993). Visual adalah sesuatu yang berkenaan 

dengan pengelihatan; dapat diliihat dengan indera (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

2005), maka dapat ditarik kesimpulan dari dua pengertian audio dan visual tersebut 

adalah sesuatu yang dapat didengar dan dilihat oleh indera  

Penyampaian informasi melalui media visual tersebut terbukti untuk 

penyampaian informasi secara formal atau informal terlebih lagi dalam proses 

pembelajaran anak disekolah terlebih lagi dengan anak autis. Karena, seperti 

diketahui selama ini anak autis cenderung lebih bisa menangkap sebuah informasi 

dalam sebuah gambar dan tindakan secra langsung dibandingkan dengan melalui 

verbal atau kata-kata.  
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Definisi Anak Autis  

Autisme merupakan suatu jenis gangguan perkembangan pada anak yang 

sifatmya kompleks dan berat, biasanya telah terlihat sebelum berumur 3 tahun, 

dengan ciri tidak mampu berkomunikasi dan mengekspresikan perasaan maupun 

keinginannya. Akibatnya perilaku dan hubungannya dengan orang lain menjadi 

terganggu, keadaan ini sangat mempengaruhi perkembangan anak selanjutnya. 

Berdasarkan diagnosis tanda tanda anak autistik, Siegel, B. (1996) 

menyatakan bahwa anak autis merupakan anak dengan  memiliki hambatan dengan 

pola pikirnya mereka mimiliki kecenderungan melihat dunia dan belajar dari 

pengalaman-pengalamannya. Selain itu anak autis tidak berkeinginan untuk 

melakukan kontak sosial dan anak autis tidak berkeingina untuk untuk bergabung 

dengan orang lain kecuali jika anak tersebut yang menginginkan. Berdasarkan 

laporan dalam international  Journal Of Special Education (2002), Laughlin 

menyatakan bahwa anak autis merupakan anak berkelainan khusus yang memiliki 

beberapa hal dengan kelainan yang spesifik yang kemunculan gejala anak tersebut 

menderita autis biasanya dilihat pada saat anak berusia tiga tahun selain itu anak autis 

merupakan anak berkelainan dengan karakterisrik serius terhadap kemampuan 

berbahasa, emosi, keterampilan sosial, dan ketiadaan motivasi. Berdasarkan informasi 

yang ditulis oleh Angga Kusuma (2007) autis dikategorikan berdasarkan dari tingkat. 

berikut beberapa tingakatan tersebut : 
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Pola perilaku Low 

Functioning 

MiddleFunctioning High Functionig 

 Cara 

berkomunikasi 

 

 

 

 

 

 

 dengan cara 

non-verbal 

 tidak berbicara 

sampai usia 

dewasa 

 kemampuan berbicara 

cukup baik, namun 

biasanya masih sangat 

terbatas dan lebih 

bersifat searah 

 kemampuan 

berbicara cukup 

baik 

 

 

 

 

 

 Cara memahami 

konsep 

 

 tidak bisa 

memahami 

konsep 

 bisa memahami 

konsep 

 memahami konsep 

dengan cukup baik 

Dari penjelasan gambar diatas ada dua ciri pola perilaku yaitu cara 

berkomunikasi dan cara memahami konsep serta ada tiga tingkatan atau level 

keparahan anak autis (low functioning, middle functioning, dan high functioning) 

yang bisa diidentifikasi. Pada anak autis dengan tingkat low functioning cara 

berkomunikasinya hanya bisa berkomunikasi dengan cara non (gerak tubuh) ini 

terjadi sampai usia dewasa sedangkan pada anak autis yang memiliki tingkat middle 

functioningkemampuan berbicara cukup baik namun masih sangat terbatas dan lebih 

bersifat satu arah sedangkan pada anak autis dengan tingkathigh functioning 

kemampuan berbicara cukup baik. Yang kedua adalah pola perilaku cara memahami 

konsep. Pada anak autis dengan tingkat low functioning tidak bisa memahami konsep 

dan pada anak autis dengan middle functioning bisa memahami konsep sedangkan 

pada anak autis dengan tingakat high functioning dapat memahami konsep dengan 

baik. 
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KESIMPULAN 

 Berdasarkan beberapa item penegasan dan pernyataan penelitian yang telah 

diajukan, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hasil temuan penelitian, yaitu : 

1. Pemahaman tentang penggunaan koleksi audiovisual pada sekolah inklusi 

Galuh Handayani Surabaya secara keseluruhan responden mengaku telah 

meamahami bagaimana menggunakan koleksi audiovisual, hal-hal ini terjadi 

dari 100 siswa; (22,8%) siswa bisa memahami isi koleksi audiovisual; (59,4% 

) siswa siskup bisa memahami isi koleksi audiovisual; (16,8%) tidak bisa 

memahami koleksi audiovisual 

2. Motivasi penggunaan koleksi audiovisual pada perpustakaan sekolah inklusi 

Galuh Handayani Surabaya sebagai sumber belajar pada siswa autis; tujuan 

yang berasal untuk menambah informasi (46,5%); mengisi waktu luang 

(24,8%); untuk hiburan( 27,7%). 

3. Subyek koleksi audiovisual pada perpustakaan sekolah inklusi Galuh 

Handayani yang paling banyak dipinjam oleh siswa autis adalah bidang 

pendidikan (65,3%); subyek dibidang documenter (22,8); subyek dibidang 

drama (10,9%). 

4. Efek yang dirasakan oleh siswa autis setelah memanfaatkan koleksi 

audiovisual selama ini adalah memudahkan dalam mengerjakan tugas 

(57,4%); menambah wawasan (30,7%); mengetahui perkembangan terkini 
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dimasyarakat (10,9%).  

SARAN 

 Berdasarkan temuan-temuan dari penelitian, ada beberapa saran yang akan 

dikemukakan oleh penulis, antara lain sebagai berikut : 

1. Hasil penggunaan koleksi audiovisual pada perpustakaan sekolah 

inklusi Galuh Handayni Surabaya cukup baik, namun agar siswa lebih 

memanfaatkan koleksi audiovisual maka perpustakaan perlu 

mengadakan penambahan koleksi agar lebih membantu siswa dalam 

menyelsaikan tugas dari guru. 

2. Penataan ruang yang masih kurang baik,sebaiknya lebih diperbaiki 

kembali supaya pemanfaatan koleksi audiovisual dapat dimanfaatkan 

lebih baik lagi dan penempatan koleksi dengan benar dan rapi sesuai 

dengan nomor klasifikasi atau subyek dari masing-masing topic 

bahasan sehingga akses temu kembali informasi lebih mudah 

dilakukan 

3. Kinerja pustakawan lebih dilakukan evaluasi kembali, karena cara 

memperlakukan siswa autis berbeda dengan siswa yang normal 

lainnya dan pustakawan tidak berhenti belajar dalam mengembangkan 

perpustakaan dan lebih ramah dalam melayani siswa autis agar siswa 

merasa nyaman berada diperpustakaan 
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