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ABSTRAK 

 

Informasi menjadi kebutuhan pokok bagi semua orang tak terkecuali guru 

regular yang dipengaruhi peran kerja serta tugasnya sebagai pengajar, yang mana 

di sekolah inklusi guru regular mempunyai beban kerja dengan mengajar siswa 

berkebutuhan khusus dan siswa regular. Kasus di lapangan memperlihatkan bahwa 

sebagian guru regular belum mempunyai skill khusus untuk mendidik siswa 

berkebutuhan khusus dan minimnya pengetahuan guru tentang sekolah inklusi. 

Kebutuhan informasi guru menjadi semakin kompleks dengan beban kerja yang 

dijalani, sehingga membutuhkan upaya lebih untuk memenuhi kebutuhan 

informasinya yang dapat membentuk suatu pola perilaku informasi. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui gambaran perilaku penemuan informasi pada guru 

regular di SMP Inklusi Negeri di Surabaya, dengan menggunakan pendekatan 

penelitian kuantitatif deskripstif, menggunakan Teknik Cluster Random Sampling, 

dan menghasilkan total 66 responden berdasarkan hasil perhitungan persentase tiap 

area. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dan tugas yang diampu guru 

regular ialah sebagai pendidik dan penyedia layanan, dimana peran tersebut 

dipengaruhi karakteristik kebutuhan informasi dipengaruhi oleh permasalahan 

mengenai kegiatan belajar mengajar siswa inklusi dan menghadapi perilaku siswa 

inklusi. Sumber informasi yang sering digunakan ialah buku terbitan dalam negeri, 

internet, materi seminar dan pengalaman pribadi. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa sebagian besar guru regular berhasil mendapatkan informasi ketika 

melakukan proses penelusuran informasi. Dari hasil penelitian ini juga diketahui 

bahwa 6 komponen dari model Perilaku Penemuan Informasi Leckie et.al berlaku 

pada guru regular di SMP Inklusi di Surabaya khususnya pada peran sebagai 

pendidik. 

Kata Kunci: Perilaku Penemuan Informasi Profesional Leckie et.al., Perilaku 

Penemuan Informasi Guru Reguler, Sekolah Inklusi. 
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ABSTRACT 

 

Information has become a basic requirement for everyone not least the 

regular teacher who influenced the work role and his duty as a teacher, which in 

inclusive schools have a regular teacher workload by teaching students with special 

needs and regular students. Cases in the field shows that most teachers do not have 

regular special skills to educate students with special needs and teachers' lack of 

knowledge about school inclusion. The information needs of the teacher becomes 

increasingly complex workloads lived, thus requiring more effort to meet the needs 

of the information that can form a pattern of information behavior. This study aims 

to describe the behavior of discovery information at regular teacher at junior high 

school Inclusion in Surabaya, using descriptive quantitative research approach, 

with Cluster Random Sampling technique, and produced a total of 66 respondents 

based on the calculation of the percentage of each area. 

The results showed that the role and tasks of teaching is that regular teachers 

as educators and service providers, where these roles are influenced characteristic 

information needs are affected by a problem concerning the inclusion of students 

learning activities and face the inclusion of student behavior. Sources of 

information that is often used is that of books published in the country, internet, 

seminar materials and personal experience. The results of this study indicate that 

the majority of regular teachers managed to get information when conducting a 

search process information. From the results of this study also note that the six 

components of the model et.al Leckie Information Seeking Behavior  applies to 

regular teachers in junior high school Inclusion in Surabaya in particular on the role 

of educator. 

Keywords : Information Seeking Behavior of Professional Leckie et al, Information 

Seeking Behavior Regular Teachers, School Inclusion. 

 

Pendahuluan 

Perilaku informasi seorang professional erat kaitannya dengan pekerjaan 

yang dimilikinya. Profesi yang dijalani oleh seseorang akan mempengaruhi 

kebutuhan informasi. Peran dan tugas kerja yang dilakukan oleh professional akan 

menuntut suatu kebutuhan informasi tertentu. Guru reguler sebagai suatu profesi 

mempunyai beban kerja yang harus terpenuhi. Guru reguler membutuhkan 

informasi untuk memenuhi beban kerja yang dimiliki pada pekerjaannya di sekolah 

inklusi. Sehingga guru reguler akan melakukan kegiatan penemuan informasi untuk 

memenuhi kebutuhan informasi terkait peran dan tugasnya pada sekolah inklusi. 

Kebutuhan informasi seseorang dipengaruhi oleh aktivitas dan peran yang 

dijalaninya. Tuntutan pekerjaan akan membuat kebutuhan informasi juga berbeda-

beda. Kebutuhan informasi seorang guru akan dipengaruhi oleh pekerjaannya 

sebagai pendidik dalam mengajar siswa. Selain itu terdapat pula tugas-tugas lain 

terkait pekerjaannya sebagai guru. Kebutuhan informasi yang terdapat pada guru 

regular khususnya pada sekolah inklusi akan berbeda dengan guru regular pada 

sekolah umum. Guru regular di sekolah inklusi memiliki peran ganda yakni 

mengajar anak berkebutuhan khusus dan anak normal lainnya dalam satu kelas 

pembelajaran. 



Kebutuhan informasi pada guru reguler disebabkan oleh beban kerja yang 

dimiliki dalam mengajar sekolah inklusi. Penelitian yang dilakukan Suryani3 

menunjukkan adanya temuan bahwa guru reguler memiliki kemampuan yang 

minim dalam memberikan pelayanan pada anak berkebutuhan khusus. Hal ini 

menunjukkan adanya suatu kejanggalan terutama dalam proses penelusuran 

informasi dikalangan guru reguler, yang menggambarkan bagaimana guru reguler 

belum memenuhi kebutuhan informasi dengan baik. 

Sekolah inklusi dikenal sebagai sekolah yang menyediakan pendidikan bagi 

anak berkebutuhan khusus sekaligus anak reguler yang bertujuan meningkatkan 

taraf pendidikan pada anak berkebutuhan khusus. Kehadiran  sekolah inklusi yang 

dicanangkan oleh pemerintah dapat menimbulkan beban kerja bagi guru inklusi 

semakin bertambah. Beban kerja pada guru inklusi didasari pada peran ganda dalam 

mengajar anak reguler sekaligus anak berkebutuhan khusus. Adanya beban kerja 

yang dirasakan pada guru inklusi akan memunculkan perilaku penemuan informasi 

sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan informasinya. 

Fenomena sekolah inklusi telah menjamur di berbagai wilayah Indonesia. 

Hal ini dapat diketahui dari jumlah data sekolah inklusi di kota-kota besar di 

Indonesia. Kota DKI Jakarta memiliki data sekolah inklusi terbanyak yaitu 371 

sekolah.4 Sedangkan pada Kota Yogyakarta, terdapat 57 sekolah inklusi.5 Kota 

Surabaya yang dijuluki sebagai Kota Pahlawan, memiliki 74 sekolah inklusi.6 Data ini 

menunjukkan bahwa pemerintah telah bekerja keras dalam memperhatikan 

pendidikan anak berkebutuhan khusus. Hal ini juga diperkuat oleh Kemendikbud 

yang mengatakan bahwa rata-rata ada penambahan 10 ribu siswa setiap tahun dan 

pendidikan inklusif mampu meningkatkan penyediaan akses dan pendidikan bagi 

anak berkebutuhan khusus. 7 

Peran guru sangat penting untuk menunjang keberhasilan pembelajaran 

pada sekolah inklusi. Guru menjadi sektor utama dimana mereka sebagai fasilitator 

untuk berinteraksi langsung dengan anak berkebutuhan khusus serta anak reguler 

lainnya. Pada sekolah inklusi guru menghadapi peran ganda yakni dengan mengajar 

anak berkebutuhan khusus dan anak reguler dalam satu kelas pembelajaran. Hal ini 

merupakan tantangan sekaligus beban kerja yang harus dipenuhi sebagai guru 

reguler di sekolah inklusi. Adanya beban kerja yang dirasakan oleh guru reguler 

dapat menimbulkan perilaku penemuan informasi untuk menunjang kebutuhannya. 
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Penelitian yang ditulis oleh Ni’matuzahroh8, bertujuan untuk mengetahui 

sikap dan pandangan guru dalam menghadapi kelas inklusif. Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan sebagian besar guru memiliki kesadaran dan kesiapan yang baik 

untuk menerima sistem sekolah inklusi. Tetapi kendala yang harus dipikirkan ialah 

pemahaman terkait perbedaan kurikulum, sarana prasarana, pengetahuan tentang 

inklusi yang minim, penolakan keberadaan siswa anak berkebutuhan khusus, serta 

pengetahuan guru yang minim tentang cara memperlakukan anak berkebutuhan 

khusus. Penelitian ini menunjukkan bahwa guru reguler mempunyai beban kerja 

yang dapat dilihat dari pengetahuan inklusi yang minim, sehingga perlu diketahui 

bagaimana proses penemuan informasi pada guru reguler tersebut. 

Penelitian terdahulu yang telah dijabarkan dengan data-data diatas menjadi 

pendukung bahwa guru reguler pada sekolah inklusi mempunyai permasalahan 

ketika terkait peran dan tugas kerjanya. Minimnya pengetahuan guru reguler serta 

ketidakmampuan memberikan pelayanan yang maksimal membuat guru reguler 

kesulitan untuk memberikan pengajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Terkait 

dengan kebutuhan informasi guru reguler dalam mengajar anak berkebutuhan 

khusus, banyak kebutuhan yang belum terpenuhi. Hal ini menjadi alasan tersendiri 

mengapa perilaku penemuan informasi penting diteliti terutama pada guru reguler 

sekolah inklusi. Konteks permasalahan yang diangkat yakni terkait perilaku 

informasi khususnya guru reguler pada sekolah inklusi. 

 

Tinjauan Pustaka 

Model Perilaku Penemuan Informasi Profesional Leckie, et.al. 

Model perilaku penemuan informasi professional dikembangkan oleh 

Gloria J. Leckie, Karen E. Pettigrew, dan Christian Sylvian.9 Leckie et.al mencoba 

untuk membuat generalisasi dari model perilaku informasi yang dapat digunakan 

oleh keseluruhan professional. Penelitian Leckie et.al bermaksud untuk 

mempelajari bagaimana kebutuhan informasi disesuaikan dengan pekerjaan 

professional, informasi yang dapat mendukung profesi dan kebutuhan informasi 

tersebut dapat berguna dengan baik sehingga membawa perubahan yang lebih baik. 

Leckie mempunyai maksud bahwa model dari penelitian ini dapat digeneralisasikan 

pada seluruh professional. 

Generalisasi dari model perilaku penemuan informasi Leckie, et.al 

menyarankan bahwa dengan memahami keseluruhan kompleksitas peran pekerjaan 

dan tugas yang berhubungan dengan pekerjaannya akan dapat diketahui mengapa, 

bagaimana, dan kapan penemuan informasi akan terjadi. Leckie, et.al 

menyimpulkan bahwa penemuan informasi dan penggunaan informasi yang 

berhubungan dengan pekerjaannya akan memiliki model yang sama walaupun 

dalam profesi yang berbeda-beda. 

Asumsi dasar dari model perilaku penemuan informasi professional oleh 

Leckie et.al adalah peran dan tugas kerja yang dilakukan oleh para professional 
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dalam pekerjaan sehari-hari yang menuntut kebutuhan informasi tertentu sehingga 

akan menimbulkan proses penelusuran informasi. Penelusuran informasi sangat 

dipengaruhi oleh sejumlah variabel yang saling berinteraksi dan dapat 

mempengaruhi hasil. Model perilaku penemuan informasi professional Leckie : 

 
Model perilaku informasi bagi professional menghasilkan enam komponen 

yakni 1. Peran Kerja, 2. Tugas-tugas yang mengiringi, 3. Karakteristik Kebutuhan 

Informasi, 4. Sumber-sumber Informasi, 5. Kesadaran akan informasi, 6. Hasil. 

Dari keenam komponen tersebut akan saling berhubungan sehingga dapat 

mempengaruhi hasil. 

Peran dan tugas kerja mendorong pengambilan keputusan dengan beberapa 

konteks yang spesifik sesuai dengan posisi pekerjaan. Studi empiris dan 

penggunaan informasi professional yang menunjukkan kompleksitas pekerjaan 

serta keanegaraman peran dalam bagian pekerjaan mereka sehari-hari. Seringkali 

satu profesi dapat menyandang beberapa peran. Menurut Leckie, lima peran kerja 

yang sering dijalani oleh professional yakni pada penyedia layanan, administrator, 

manager, peneliti, pendidik dan siswa. 

Kebutuhan informasi professional muncul dari situasi yang berkaitan 

dengan tugas tertentu yang berhubungan dari satu atau lebih peran kerja yang 

dijalankan. Kebutuhan informasi dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni, 

demografi individu, konteks, frekuensi, kepentingan dan kompleksitas. 

Penelusuran informasi dari para professional akan menggunakan sumber-

sumber informasi tertentu yang mana dipengaruhi oleh kesadaran akan informasi. 

Variabel yang mempengaruhi kesadaran akan informasi yakni kebiasaan dan 

tingkat keberhasilan, tingkat kepercayaan menggunakan sumber informasi 

sebelumnya, kemasan informasi, biaya, ketepatan waktu, kualitas dan kemudahan 

akses. 

Pada fase “informasi ditemukan” dimana anak panah menunjuk dua arah ke 

karakteristik kebutuhan informasi dan hasil. Hal ini menunjukkan bahwa “hasil” 

dari penelusuran informasi harus sesuai kebutuhan. Apabila informasi yang 



didapatkan tidak sesuai maka akan terjadi feedback (umpan balik) yang menunjuk 

pada arah kesadaran akan informasi, sumber informasi dan informasi akan 

ditemukan. 

 

Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kuantitatif 

deskriptif dimana penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi yang ada 

dalam masyarakat sebagai objek penelitian. Penelitian deskripstif dimaksudkan 

untuk pengukuran yang cermat pada suatu fenomena, yang mengembangkan 

konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak menguji hipotesa.10 Peneliti akan 

menggambarkan perilaku penemuan informasi guru reguler SMP Inklusi negeri di 

Surabaya dan menggambarkan proses terjadinya perilaku penemuan informasi dan 

faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku penemuan informasi guru reguler.  

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh guru reguler SMP inklusi negeri 

di Surabaya, khususnya yang mengajar siswa inklusi. Sampel didapatkan dengan 

mengambil dari jumlah seluruh guru regular yang ada pada 20 sekolah tersebut. 

Pada pengambilan sampel menggunakan Teknik Cluster Random Sampling, dan 

menghasilkan total 66 responden berdasarkan hasil perhitungan persentase tiap 

area. 

 

Analisis Data 

Peran dan Tugas Kerja Guru Reguler 

Model perilaku penemuan informasi professional menurut Leckie et.al11, 

menjelaskan bahwa seorang professional mempunyai bermacam-macam peran 

yang terkait dengan pekerjaaannya. Peran tersebut dijelaskan ada 5 yakni Penyedia 

Layanan, Administrator, Peneliti, Pendidik dan Siswa, dimana kelima peran ini 

adalah peran yang sering dijalani oleh professional. 

Hasil penelitian ini, menunjukkan peran yang paling dijalani oleh guru 

regular pada sekolah inklusi ialah sebagai pendidik dan penyedia layanan. Data 

tersebut ditunjukkan pada tabel 3.2 yang menerangkan seluruh responden memilih 

pendidik dengan presentase 100% sebagai peran yang dijalaninya. Hal ini 

disebabkan bahwa guru regular memang berkewajiban untuk mendidik seluruh 

siswa yang ada disekolah inklusi. Peran penyedia layanan menempati urutan kedua 

sebagai peran yang dipilih guru regular dengan presentase 54,5%. Hal ini mendasari 

bahwa guru regular juga aktif dalam kegiatan organisasi yang diminatinya. 

Peran sebagai penyedia layanan disini dilihat bahwa seorang guru regular 

akan membantu memberikan pelayanan kepada organisasi sekolah maupun luar 

sekolah. Serta melakukan pemecahan masalah yang ada pada lingkup kerja 

menggunakan metode yang telah disepakati bersama pada kelompok kerja guru 

ataupun komunitas keprofesian. Guru regular yang berprofesi sebagai guru 

mempunyai lingkungan organisasi pada lingkup sekolah, komunitas profesi hingga 

lembaga pemerintahan. Lingkungan sekolah merupakan lingkup terdekat yang 

diikuti responden dimana sekolah juga mempunyai kegiatan sehari-hari yang 
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berdampak besar pada peran guru sebagai administrator. Peran sebagai peneliti 

menunjukkan bahwa guru reguler lebih banyak menjalankan perannya dengan 

menyusun rencana dan kegiatan penelitian sebesar 50%. Peran sebagai peneliti 

yang dijalankan oleh guru regular akan menimbulkan tugas yang mengiringinya. 

Guru regular yang berperan sebagai pendidik memiliki peran yang didominasi 

sebagai penanggungjawab suatu mata pelajaran sebesar 59,1%. Hal ini dapat dilihat 

pada tabel 3.19 yang menjelaskan bahwa 39 responden dari total 66 responden 

memilih peran tersebut. Tabel 3.20 menunjukkan tugas guru regular sebagai 

pendidik dimana 64 responden memilih tugas untuk menyiapkan materi 

pembelajaran didalam kelas sebesar 97%. Kegiatan menyiapkan materi didalam 

kelas dengan cara membuat ringkasan materi sebesar 63,6% pada tabel 3.21. 

Sedangkan responden lain mengatakan bahwa materi pembelajaran sudah diatur 

pada RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) yang telah disepakati berdasarkan 

hasil probing. Pada peran siswa, seorang guru regular akan melaksanakan kegiatan 

pengembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki sebesar 55,5% (tabel 3.24) dengan 

cara membaca buku maupun mengikuti seminar dan pelatihan yang berhubungan 

dengan peran kerjanya sebagai guru regular. Peran sebagai siswa ini terkait dengan 

pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga banyak dilakukan oleh setiap individu 

itu sendiri. 

 

Karakteristik Kebutuhan Informasi Guru Reguler 

 Demografi Individu 

Menurut Leckie et.al kebutuhan informasi muncul sebagai akibat dari 

situasi yang berhubungan dengan tugas spesifik yang dihubungkan dengan satu atau 

lebih peran kerja yang diperankan oleh professional. Sebuah kebutuhan informasi 

dapat dibentuk oleh beberapa faktor diantaranya Demografi Individu, Konteks 

Kebutuhan Informasi, Frekuensi, Prediksi, Kepentingan, Kompleksitas. 

Penelitian ini didominasi jenis kelamin perempuan 77,3% pada tabel 3.29. 

Pada penelitian ini usia responden yang paling dominan ialah lebih dari 50 tahun 

sebanyak 24 responden dengan presentase 36,4%. Pernyataan yang ditulis Leckie 

et.al pada artikelnya dimana barisan informasi yang dibutuhkan ilmuwan akan 

berbeda-beda sesuai dengan jenjang karirnya. Penjelasannya ialah seorang ilmuwan 

junior memiliki informasi yang lebih sempit dibandingkan dengan seorang 

ilmuwan yang lebih senior. Pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 

usia dapat mempengaruhi seseorang untuk menemukan informasi terkait 

kebutuhannya. 

 Konteks Kebutuhan Informasi 

Konteks kebutuhan informasi dapat dilihat dari permasalahan yang dialami 

oleh responden. Pada tabel 3.33 menjelaskan tentang jenis informasi yang 

dibutuhkan responden yakni tentang informasi kegiatan belajar mengajar siswa 

inklusi sebanyak 42,4%. Alasan mengapa responden membutuhkan informasi 

yakni, untuk menambah pengetahuan dalam mengajar siswa inklusi sebesar 43,9%. 

Proses seleksi informasi dilakukan dengan cara memilah informasi yang dianggap 

tepat sebanyak 42,4%. Hasil yang dijabarkan diatas sesuai dengan yang 



dikemukakan oleh Maslow12 mengenai teori motivasi, yang mana termasuk pada 

konsep aktualisasi diri yakni kebutuhan untuk menggunakan skill, kebutuhan untuk 

mengemukakan pendapat dan ide, serta memberikan kritik dan saran. Hal ini dapat 

dihubungkan langsung pada konteks kebutuhan informasi guru tentang kegiatan 

belajar mengajar, dimana guru membutuhkan informasi tersebut supaya dapat 

memberikan pemahaman dan pembelajaran sesuai dengan kemampuannya.  

 Frekuensi 

Frekuensi merupakan kondisi dari kebutuhan informasi yang berulang-

ulang atau munculnya kebutuhan informasi yang baru. Pada model Leckie et.al 

yang ditulis David Brenick, dijelaskan bahwa seorang pengacara akan melakukan 

pengulangan kebutuhan informasi pada kasus yang sama sebelumnya, dan 

membutuhkan waktu pada pencarian dokumen tersebut. Hal ini dapat diartikan 

bahwa frekuensi akan mempengaruhi kebutuhan informasi. Pada penelitian 

sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka mempunyai permasalahan 

yang sama yang mana sebesar 62,1% dijelaska. Responden juga menegaskan bahwa 

permasalahan yang sering muncul yakni terkait menghadapi perilaku siswa inklusi 

sebesar 45,5%. 

 Prediksi 

Tingkat permasalahan yang muncul dalam pekerjaan responden sebagai 

guru regular pada sekolah inklusi tidak dapat diprediksi. Data ini sesuai dengan 

tabel 3.39 yang menjelaskan 34 responden menyatakan bahwa permasalahan yang 

muncul tidak dapat diprediksi sebesar 51,5%. Hal ini bisa disebabkan karena 

responden mempunyai pekerjaan sebagai guru regular pada sekolah inklusi, yang 

mana sekolah inklusi mempunyai siswa yang berkebutuhan khusus. Guru regular 

yang mengajar siswa berkebutuhan khusus akan dihadapkan pada pemahaman 

karakter yang berbeda pula. Hal inilah yang memicu responden untuk menyatakan 

bahwa permasalahan yang muncul tidak dapat diprediksi. 

 Kepentingan  

Kepentingan dapat diartikan bahwa kebutuhan informasi dapat dilihat dari 

tingkat kepentingan masalah. Yakni sejauh mana informasi dianggap kebutuhan 

mendesak dan memerlukan solusi secepatnya. Leckie et al juga menjelaskan bahwa 

kebutuhan yang tidak terduga akan menjadi sangat penting dan sangat mendesak. 

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini, bahwa permasalahan yang sering muncul 

sangat mendesak untuk segera diselesaikan sebesar 77,3% (3.42). Pernyataan diatas 

menunjukkan bahwa responden seringkali menemui permasalahan yang sama dan 

harus segera diselesaikan agar tidak tumpang tindih dengan masalah yang lain. 

 Kompleksitas 

Kompleksitas dapat didefinisikan bahwa kebutuhan informasi yang 

bervariasi dengan pertanyaan rumit yang memerlukan data dari informasi yang 

otentik. Tingkat kemudahan dan kerumitan suatu masalah yang akan membutuhkan 

informasi tertentu. Pada tabel 3.44 menjelaskan bahwa responden seringkali 

mempunyai kompleksitas masalah yang dianggap rumit sebesar 56,1%. Jenis 

permasalahan yang dianggap rumit ialah permasalahan mengenai interaksi dengan 
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siswa inklusi sebesar 37,9% (tabel 3.45).  Pernyataan diatas dapat disimpulkan 

bahwa responden mempunyai masalah yang rumit sehingga memerlukan 

penyelesaian sebagai solusi dari permasalahannya. Osherrof dalam Leckie 

menjelaskan bahwa pelaksanaan analisa pertanyaan yang diajukan oleh ahli 

kesehatan menunjukkan bahwa kebutuhan informasi mereka bervariasi dan sangat 

kompleks. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian bahwa guru regular 

juga mempunyai masalah yang kompleks terkait peran dan tugas yang dijalankan 

sebagai guru regular.  

 

Sumber-Sumber Informasi yang digunakan Guru Reguler 

Sumber-sumber penelusuran informasi yang digunakan oleh professional 

dapat dikategorikan sebagai berikut yakni sumber informasi berdasarkan bentuk, 

sumber informasi berdasarkan saluran informasinya, sumber informasi berdasarkan 

format informasi dan sumber informasi personal. 

 Sumber informasi berdasarkan bentuk informasi dibagi menjadi dua yakni 

formal dan informal. Sumber formal dapat berupa buku, jurnal dan hasil penelitian 

ilmiah. Sedangkan sumber informasi informal seperti diskusi dengan kolega, atau 

pembicaraan yang tidak disengaja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber 

informasi berdasarkan bentuknya ialah sumber informasi berupa buku terbitan 

dalam negeri sebesar 87,9% pada tabel 3.46. Kecenderungan pada sumber 

informasi tersebut terkait alasan penggunaan karena bahasa mudah dipahami. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan Prabha13 yang menjelaskan tentang teori pilihan 

rasional bahwa individu akan cenderung memilih cara terbaik dalam mencapai 

sasaran atau memenuhi kepentingan mereka berdasarkan sudut pandangnya sendiri. 

Sumber informasi berdasarkan saluran informasinya yaitu sumber internal 

dan eksternal. Sumber internal dan eksternal dapat dipengaruhi oleh informasi yang 

didapat dari dalam atau luar organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

sumber informasi yang dipilih responden berdasarkan saluran informasinya ialah 

Internet sebanyak 69,7% pada tabel 3.55. Responden memilih sumber informasi 

internet dengan alasan mudah diakses, waktu cepat dan mudah disimpan. Hal ini 

sesuai dengan penelitian Ekayana14 yang menyatakan bahwa internet dimanfaatkan 

guru sebagai salah satu sumber belajar. Pernyataan ini dapat dianggap wajar karena 

perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, sehingga memungkinkan 

guru bergantung pada sumber informasi yang cepat dan mudah. 

Sumber informasi berdasarkan format informasinya yakni sumber informasi 

oral dan tertulis. Sumber informasi oral dapat diperoleh dari informasi-informasi 

yang diterima secara lisan seperti materi yang diberikan pada saat seminar. 

Sedangkan sumber informasi tertulis yakni sumber secara tertulis yang dituangkan 

ke dalam bentuk makalah ataupun sumber elektronik lainnya. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sumber informasi yang paling banyak dipilih ialah Materi 
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Seminar sebanyak 59,1%. Alasan penggunaan sumber informasi tersebut karena 

bahasa mudah dipahami, informasi akurat dan informasi lengkap (tabel 3.65). 

Kegiatan seminar merupakan kegiatan ilmiah yang dapat membahas topik-topik 

hangat seputar pendidikan atau politik sehingga banyak diminati oleh responden. 

Informasi yang dihasilkan pada seminar umumnya juga merupakan hasil penelitian 

yang terbaru.  

Sumber informasi personal merupakan sumber informasi yang berasal dari 

dalam diri para professional meliputi pengetahuan pribadi dan pengalaman pribadi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden memilih sumber informasi 

personal yakni pengalaman pribadi sebagai pilihan tertinggi sebanyak 48,5% pada 

tabel 3.73. Alasan penggunaan sumber informasi dari pengalaman pribadi ialah 

informasi akurat pada tabel 3.75. Responden yang menyatakan bahwa pengalaman 

pribadi itu layak dijadikan sumber informasi, karena mencakup kegiatan yang telah 

dilakukannya dan itu menjadi tolok ukur upaya untuk menemukan solusi dari 

permasalahan yang muncul terkait peran dan tugas kerja yang dimilikinya. 

 

Kesadaran akan Sumber Informasi yang digunakan Guru Reguler 

 Kebiasaan dan keberhasilan penggunaan informasi 

Leckie et.al dalam penelitiannya menjelaskan bahwa seorang pengacara 

cenderung menggunakan catatan kasus lain sebagai sumber informasinya dan 

insinyur juga memilih sumber informasi yang sudah diketahui isi serta pernah 

menggunakannya. Pernyataan tersebut relevan dengan hasil penelitian  bahwa 

responden menggunakan sumber informasi secara berulang yang ditunjukkan tabel 

3.77 sebesar 81,8%. Alasan penggunaan sumber informasi secara berulang 

dikarenakan sumber informasi memiliki tingkat akurasi yang tinggi sebesar 39,4% 

(tabel 3.78). Hal ini menunjukkan bahwa responden sering menggunakan sumber 

informasi tersebut karena kebiasaan dan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi. 

Responden juga menyatakan cukup puas dengan menggunakan sumber informasi 

yang sama, dengan presentase 68,2% pada tabel 3.79. 

 Tingkat kepercayaan 

Tolok ukur dari kepercayaan pada sumber informasi ialah penilaian pada 

sumber informasi, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber informasi 

dinilai mempunyai sumber yang jelas sebesar 59,1% (tabel 3.80). Hal ini 

menunjukkan bahwa sumber informasi dapat dipercayai karena mempunyai sumber 

yang jelas. Tabel 3.81 menjelaskan cara responden untuk membuktikan kebenaran 

sumber informasi yang digunakan dengan cara membandingkan dengan data yang 

lain sebesar 63,6%. Penjelasan diatas merupakan upaya responden agar terhindar 

dari informasi yang bersifat hoax. Cara responden dalam pembuktian kebenaran 

akan sumber informasi menyiratkan bahwa generasi sekarang cenderung lebih 

kritis dan aktif terhadap suatu berita, terlebih lagi didukung dengan perkembangan 

teknologi digital. Hal ini sejalan dengan pernyataan Sugihartati15, dalam konsep 

digital natives bahwa lahirnya net generation sangat terkait dengan kemunculan 
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teknologi mutakhir, yang merubah pola pikir serta cara pandang terhadap suatu 

masalah. 

 Kemasan Sumber Informasi 

Penilaian pada sumber informasi yang mereka gunakan karena dianggap 

menarik. Penggunaan bahasa juga berpengaruh terhdap pemilihan sumber 

informasi pada guru regular. Berdasarkan hasil penelitian, guru regular memilih 

sumber informasi berbahasa Indonesia sebanyak 100% dikarenakan kurang 

menguasai bahasa asing (tabel 3.85). Bahasa lain yang dipilih responden sebagai 

sumber informasi ialah bahasa inggris dan bahasa jawa. Responden yang 

menggunakan sumber informasi dalam bahasa asing, mempunyai alasan bahwa 

sumber informasi yang dibutuhkan lebih banyak menggunakan bahasa asing 

sebesar 18,2% pada tabel 3.86. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden 

cenderung memilih sumber informasi cetak dan non cetak sebesar 57,6% (tabel 

3.87). Alasan penggunaan sumber informasi keduanya yakni: Pertama, sumber 

informasi cetak memiliki informasi yang dapat dipercaya sebesar 36,4% (tabel 

3.88), dan Kedua, sumber informasi non cetak karena akses cepat sebesar 42,4% 

(tabel 3.89).  

 Ketepatan Waktu 

Ketepatan Waktu merupakan variabel yang mempengaruhi kesadaran akan 

sumber informasi yang mempunyai definisi sebagai ketersediaan informasi saat 

dibutuhkan. Pada tabel 3.90 menunjukkan bahwa estimasi waktu yang digunakan 

untuk penelusuran informasi ialah 1-2 jam sebesar 47%, yang mana ketersediaan 

sumber informasi yakni ada saat dibutuhkan sebanyak 81,8% ( Tabel 3.91). Leckie 

et.al menyatakan bahwa sebuah kebutuhan apakah direncanakan maupun tidak, 

apabila informasi tersebut benar-benar penting maka harus diperoleh pada saat itu 

juga ketika seseorang membutuhkan. Perlu diketahui jika perolehan informasinya 

terlalu cepat maka kegunaan dari informasi tersebut akan berkurang, dengan kata 

lain ketersediaan informasi harus bersamaan dengan adanya kebutuhan informasi. 

 Biaya 

Biaya merupakan bentuk pengorbanan yang dikeluarkan pada saat 

penelusuran informasi. Pada tabel 3.92 memperlihatkan bahwa responden tidak 

keberatan dengan biaya yang dikeluarkan pada saat penelusuran informasi dengan 

presentase 71,2%. Rata-rata responden harus mengeluarkan biaya kurang dari 

100.000 yang digunakan untuk proses penelusuran informasi sebesar 53% pada 

tabel 3.93. Leckie et.al menyatakan bahwa biaya yang dihadapkan pada sebuah 

kegiatan mengakses sumber khusus akan berpengaruh terhadap keputusan seorang 

professional dimana informasi tersebut digunakan atau tidak. Kepentingan, 

ketersediaan waktu hingga biaya yang dikeluarkan akan menjadi pertimbangan 

professional dalam proses penelusuran informasi.  

 Kualitas 

Kualitas yang dimaksudkan disini dapat diartikan bahwa kualitas sumber 

informasi yang dipilih akan menentukan hasil informasi yang didapatkan. Menurut 



Tao16, sumber informasi yang dapat dikatakan berkualitas jika terdiri dari dua unsur 

yakni relevan dan kredibel. Sumber informasi dapat dikatakan relevan jika mampu 

memberikan informasi yang berguna dan sesuai kebutuhan. Sumber informasi juga 

dapat dikatakan kredibel apabila konten informasinya terpercaya dan update. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa responden melihat kualitas sumber informasi yang 

cukup akurat sebesar 71,2% dengan cara melihat isi konten informasi yang dimuat 

pada sumber informasi tersebut sebesar 63,6% (tabel 3.94 dan 3.95). 

 Kemudahan Akses 

Leckie menjelaskan bahwa kemudahan akses pada sumber informasi dapat 

dilihat pada bahasa yang digunakan sumber informasi, serta dokumen internal yang 

disimpan sehingga mudah untuk ditemukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden menyatakan bahwa sumber informasi mudah digunakan 

sebesar 89,4% yang dijelaskan pada tabel 3.96. Hasil tersebut menyiratkan bahwa 

responden tidak memerlukan usaha yang lebih dalam mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan.  

 

Hasil dan Feedback 

Hasil dari penelusuran informasi akan menjadi poin terakhir dalam proses 

penemuan informasi professional. Pada tabel 3.97 menunjukkan hasil bahwa 

seluruh responden menyatakan berhasil dalam proses penelusuran informasi 

sebesar 100%, yang mana sebagian besar responden menyatakan informasi yang 

didapatkan sesuai dengan kebutuhan informasi sebesar 83,3% pada tabel 3.98. 

Responden juga menyatakan puas dengan informasi yang didapatkan sebanyak 

92,4% pada tabel 3.99. 

Keberhasilan responden dalam kegiatan penelusuran informasi tidak 

menutup kemungkinan bahwa terdapat informasi yang kurang sesuai dengan 

kebutuhan informasinya. hasil yang didapatkan responden yakni guru regular bisa 

saja belum maksimal, oleh karena itu para professional guru akan melakukan 

kegiatan feedback. Kegiatan ini merupakan suatu proses pengulangan untuk 

mencari informasi hingga mendapatkan informasi yang sesuai. 

 

Penutup  

Perilaku penemuan informasi guru reguler menggunakan model Leckie 

dilihat dari peran kerja tugas, dan variabel-variabel yang mempengaruhi. Peran dan 

tugas yang dijalankan oleh professional guru mempunyai urutan prioritas yang 

pertama ialah pendidik sebanyak 100%, penyedia layanan sebesar 54,5%, 

administrator sebesar 45,5%, peneliti 30,3% dan siswa sebesar 27,3%. Karakteristik 

kebutuhan informasi guru regular dipengaruhi oleh demografi individu, konteks, 

frekuensi, prediksi, kepentingan dan kompleksitas masalah. Sumber-sumber 

informasi yang digunakan oleh guru regular yakni buku terbitan dalam negeri, 

internet, materi seminar dan pengalaman pribadi. Kesadaran pada sumber informasi 

yang dilakukan oleh professional guru didasarkan pada kebiasaan dan tingkat 

keberhasilan menggunakan sumber informasi, tingkat kepercayaan, kemasan 
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sumber informasi, ketepatan waktu, biaya, kualitas dan kemudahan akses. Hasil 

yang didapatkan guru regular pada kegiatan penelusuran informasi ialah 

menunjukkan tingkat keberhasilan 100% dengan tingkat kepuasan yang sebesar 

92,4%. 

Probing dari penelitian ini bahwa sebagian responden menyatakan bahwa 

hasil yang didapatkan kurang sesuai dengan kebutuhan informasinya, sehingga 

Profesional guru regular akan melakukan kegiatan feedback, dengan melakukan 

konsultasi dengan rekan kerja sebesar 48,5%. Responden juga  mengulangi proses 

penemuan informasi menggunakan sumber informasi yang berbeda sebesar 80,3%. 
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