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INTISARI 

 

STUDI TENTANG PERILAKU PENEMUAN INFORMASI MELALUI 
INTERNET OLEH SISWA/SISWI TUNA NETRA MADRASAH 

TSANAWIYAH (MTs) YAYASAN KESEJAHTERAAN TUNA NETRA 
ISLAM YOGYAKARTA 

Oleh: 
Annisa Rohmawati 

09140074 

 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data penelitian diperoleh 
dari tujuh siswa/siswi tuna netra kelas 2 MTs Yaketunis Yogyakarta. Tujuan 
penelitian ini untuk membentuk pola ataupun rumusan mengenai perilaku 
siswa/siswi dalam melakukan penemuan informasi di MTs Yaketunis Yogyakarta. 
Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. 
Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori Matthew B. Miles & A. Michael 
Huberman, yakni meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil dari 
penelitian ini yaitu kebutuhan informasi siswa/siswi tuna netra dan strategi 
penemuan informasi. Kebutuhan informasi terbagi atas dua bagian, yakni 
kebutuhan informasi berdasarkan pelajaran dan kebutuhan informasi sesuai 
dengan minat. Sedangkan strategi penemuan informasi siswa/siswi tuna netra 
menggunakan kata kunci (keyword) utama sebagai landasannya. Saran bagi MTs 
Yaketunis adalah spesifikasi server ditingkatkan, agar proses alur data dari server 
ke client atau sebaliknya lebih lancar dan perlunya penambahan buku braille bagi 
siswa/siswi di MTs Yaketunis Yogyakarta, agar siswa dapat referensi tambahan 
selain di internet serta dapat memperluas keterampilan mereka dalam membaca 
braille dan menulis braille. 

 

 

 

 

Kata kunci : perilaku, penemuan informasi, tuna netra 
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ABSTRACT 

 

STUDY ON THE INFORMATION SEEKING BEHAVIOR ON THE 
INTERNET OF BLIND STUDENTS IN ISLAMIC JUNIOR HIGH 

SCHOOL (MTs) YAYASAN KESEJAHTERAAN TUNA NETRA ISLAM 
YOGYAKARTA 

By: 
Annisa Rohmawati 

09140074 

 

This research using qualitative method. Data got from seven blind students in 
class 2 MTs Yaketunis Yogyakarta. The purpose of this research is to find design 
of information seeking of blind students in MTs Yaketunis Yogyakarta. To get 
data, the researcher employed observation, in-depth interview, and documentation 
methods. The analysis in this research uses the theory of Matthew B. Miles & A. 
Michael Huberman, which includes data reduction, data presentation, and 
verification. The result of this research are the information needs  and the strategy 
to seek the information of blind students. The information needs for blind students 
are divided into two parts, they are lessons and information needs based on the 
information needs that suit with their interests. While the strategy  is using the 
keywords as the basic to seek the information. The suggestions for MTs 
Yaketunis are increasing the speciffication of server, adding  the computer items 
in  computer lab, and  adding the  braille books for students in MTs Yaketunis 
Yogyakarta, so the students can get the other  reference sources besides internet 
and they can expand their skill in  reading and writing braille. 

 

 

Keywords: behavior, information seeking, blind students 
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   BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perilaku penemuan informasi di sekolah atau madrasah termasuk dalam 

tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan maupun sesama 

manusia itu sendiri. Seperti yang diungkapkan dalam Wilson (2000) “Perilaku 

penemuan informasi (information seeking behavior) merupakan upaya 

menemukan informasi dengan tujuan tertentu sebagai akibat dari adanya 

kebutuhan untuk memenuhi tujuan tertentu”. Dalam hal ini, seseorang bisa 

memanfaatkan fasilitas yang disediakan sekolah atau madrasah untuk berinteraksi 

dengan sistem informasi hastawi (seperti, surat kabar atau sebuah perpustakaan) 

atau berbasis-komputer (misalnya, WWW).  

Informasi yang disajikan memiliki pengaruh terhadap perilaku yang 

ditimbulkan oleh pemustaka/pengguna. Menurut Azwar (1998:9), Psikologi 

memandang perilaku manusia (human behavior) sebagai reaksi yang dapat 

bersifat sederhana maupun bersifat kompleks. Pada manusia khususnya dan pada 

berbagai spesies hewan umumnya memang terdapat bentuk-bentuk perilaku 

instruktif (species-specific behavior) yang didasari oleh kodrat untuk 

mempertahankan kehidupan. Sepanjang menyangkut pembahasan mengenai 

hubungan sikap dan perilaku, bentuk-bentuk perilaku instinktif itu tidak 

dibicarakan. Sikap selalu dikaitkan dengan perilaku yang berada dalam batas 
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kewajaran dan kenormalan yang merupakan respons atau reaksi terhadap stimulus 

lingkungan sosial. 

Peran serta lembaga sekolah juga mempengaruhi perubahan perilaku yang 

ditimbulkan oleh siswa/siswinya. Salah satunya dengan melengkapi fasilitas 

sekolah seperti perpustakaan, Lab. Komputer, Lab bahasa, dan kelengkapan lain 

sesuai kebutuhan di sekolah tersebut.  

Salah satu fasilitas yang terdapat di sebuah sekolahan yaitu perpustakaan. 

Perpustakaan tidak akan lepas dengan istilah buku atau bahan pustaka, karena 

buku atau bahan pustaka merupakan salah satu sumber infomasi di perpustakaan. 

Dasar pembentukan perpustakaan sekolah di Indonesia adalah Undang-Undang 

Sistem Pendidikan Nasional No.2 Tahun 1989, isinya menyatakan bahwa setiap 

sekolah harus menyediakan sumber belajar (perpustakaan). Perpustakaan 

merupakan unit pelayanan di dalam lembaga yang kehadirannya hanya dapat 

dibenarkan jika mampu membantu pencapaian pengembangan tujuan-tujuan 

sekolah yang bersangkutan (Qalyubi, dkk, 2007:8). 

Berdasarkan wawancara dengan Pak Tri Umaryadi, S.Sos.I salah satu guru 

di MTs Yaketunis yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini, pada 

tanggal 21 Februari 2013 pukul 12.00 WIB, bahwa perpustakaan sebagai media 

informasi masih terbatas, dan untuk mendukung proses belajar mengajar sangat 

kurang karena sumber bacaan di perpustakaan hanya sedikit yang terkait dengan 

pelajaran, lebih banyak majalah atau buku braile.  

Fasilitas lain yaitu tersedianya jaringan internet di sekolahan. Adanya 

teknologi informasi mendukung sarana dan prasarana di sekolah juga dapat 
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menunjang keberlangsungan informasi itu sendiri dan dapat memperluas akses 

informasi bagi pengguna. Dengan adanya jaringan internet tentunya pengguna 

dapat melakukan proses temu kembali informasi yang sedianya dapat mendukung 

proses belajar mengajar di sekolah. 

Perpustakaan sekolah di MTs Yaketunis merupakan salah satu sarana 

pendukung dalam proses temu kembali informasi bagi siswa, namun pada 

kenyataannya perpustakaan sekolah ini kurang begitu digunakan, karena koleksi 

yang tersedia kebanyakan buku awas. Hal ini dapat menghambat proses belajar 

bagi siswa sendiri, karena koleksi yang ada tidak dapat dipergunakan oleh siswa 

tuna netra. 

Menurut wawancara dengan Ibu Yanti, salah satu guru di MTs Yaketunis 

yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini, pada tanggal 21 Januari 

2013 pukul 11.03 WIB yang menyatakan bahwa siswa-siswi tuna netra di MTs 

Yaketunis ini sudah memakai internet dalam pencarian tugas.  

Pemenuhan kebutuhan informasi diperlukan bagi siapapun yang 

membutuhkan, baik pengguna yang normal pada umumnya dan juga bagi 

pengguna yang berkebutuhan khusus atau difabel (different abilities) (Ro’fah, 

2010:xxii). Mereka mempunyai hak yang sama untuk merasakan dan 

menggunakan fasilitas yang tersedia di sekolahan. 

Menurut pasal 32 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 2003 

pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki 

tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, 

emosional, mental, sosial dan/ atau memiliki bakat khusus. Di Indonesia siswa 
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yang menerima pendidikan khusus di sebut Anak berkebutuhan khusus (ABK). 

Pada mayoritas negara-negara di dunia, baik itu negara berkembang maupun 

negara maju, masih menerapkan “dual system” pendidikan yakni pendidikan 

reguler dan pendidikan khusus. 

Pada penelitian ini peneliti mengkaji studi tentang perilaku penemuan 

informasi di internet oleh siswa/siswi tuna netra di MTs Yaketunis. Peneliti 

mengambil judul ini karena peneliti ingin mengetahui bagaimana user/pemustaka 

melakukan penemuan informasi. Penemuan informasi yang dimaksudkan adalah 

interaksi yang dilakukan pengguna dengan sistem informasi manual dan berbasis 

komputer dalam menemukan informasi dalam upaya pemenuhan kebutuhan. 

Namun, pada kenyataan di lapangan di MTs Yaketunis peran perpustakaan 

sekolah kurang dipakai secara maksimal. Oleh sebab itu, peneliti memutuskan 

untuk meneliti perilaku penemuan informasi yang berinteraksi dengan sistem 

komputer. 

MTs Yaketunis Yogyakarta merupakan Yayasan Islam yang pertama kali 

menyantuni para tuna netra Islam, dengan mendirikan lembaga pendidikan formal 

berupa Madrasah Tsanawiyah Luar Biasa dan Sekolah Luar Biasa bagian A yang 

diperuntukkan bagi para tuna netra. Dibawah naungan Kementrian Agama 

Republik Indonesia (KEMENAG) MTs Yaketunis memberikan keleluasaan bagi 

mereka yang berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang layak. 

MTs Yaketunis juga membuka kesempatan bagi mereka yang awas untuk bisa 

bersekolah disini. 
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Berdasarkan uraian di atas, untuk memahami perilaku penemuan informasi 

siswa/siswi tuna netra, tidak cukup dengan melihat dari satu sisi saja, namun harus 

bersifat menyeluruh dengan dimensi yang dihadapi. Melihat bahwa perpustakaan 

disana belum bisa di optimalkan.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan 

dibahas pada penelitian ini yaitu, “Bagaimana perilaku penemuan informasi di 

internet oleh siswa/siswi MTs Yaketunis Yogyakarta?”. 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini untuk 

membentuk pola ataupun rumusan mengenai perilaku siswa/siswi dalam 

melakukan penemuan informasi di MTs Yaketunis Yogyakarta. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1.3.2.1 Bagi MTs Yaketunis Yogyakarta 

Dapat memberikan pemahaman mengenai perilaku pemustaka dalam 

menelusuri informasi, sekaligus sebagai masukan/bahan kepada lembaga 

perpustakaan terkait penelusuran informasi bagi pemustaka. 

1.3.2.2 Bagi Guru 

 Dapat menambah wawasan Guru dalam pemahaman mengenai perilaku 

siswa/siswi MTs Yaketunis Yogyakarta 
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1.3.2.3 Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan dan wawasan baru dalam pengembangan 

intelektualitas. 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam memahami penyusunan skripsi ini, peneliti 

menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan. Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, dan 

tujuan dan manfaat serta sistematika pembahasan. 

BAB II Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori. Berisi tentang penelitian 

yang pernah dilakukan orang lain, yang mempunyai objek sejenis atau hal-hal 

yang relevan dengan permasalahan pada skripsi ini. Kemudian teori-teori 

mengenai bahan pustaka, pemanfaatan koleksi dan sumber informasi. 

BAB III Metode Penelitian. Dalam bab ini akan disajikan jenis penelitian, 

lokasi dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, informan penelitian, 

metode penelitian, instrumen penelitian, analisis data penelitian, dan uji 

keabsahan hasil penelitian. 

BAB IV Hasil dan Pembahasan. Pembahasan terdiri dari gambaran umum 

perpustakaan MTs Yaketunis Yogyakarta baik dari segi letak geografis, sejarah 

singkat, tugas dan fungsi serta struktur organisasi dan hasil penelitian yang 

memberikan keterangan mengenai analisa data-data yang diperoleh dari lokasi 

penelitian. 

BAB V Penutup. Bab ini terdiri dari simpulan dan saran yang diperoleh 

dari hasil penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Berdasarkan hasil penelusuran yang peneliti lakukan terhadap beberapa 

penelitian yang sejenis, peneliti menemukan hasil penelitian yang hampir sama 

yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Hasil penelitian tersebut dapat 

dijadikan acuan peneliti dalam mengolah data yang telah ada.  

Penelitian pertama dilakukan oleh Munir Nugroho (2009) yang berjudul 

tentang Perilaku Pengguna dalam Menelusur Informasi di Badan Perpustakaan 

Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008. Penelitian ini 

merupakan jenis penelitian observasi dan menggunakan metode deskriptif 

kuantitatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perilaku pengguna 

dalam menelusur informasi di Badan Perpustakaan Daerah Propinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan informasi dilihat 

berdasarkan pengetahuan pengguna atas unit, produk, dan jasa layanan 

perpustakaan, tujuan penelusuran, cara penelusuran serta kegunaan informasi. 

Metode penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif, teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan cara observasi, wawancara, angket, dokumentasi dan studi 

pustaka. Subyek penelitian sebanyak 96 orang pengguna. Hasil penelitian  

menunjukkan bahwa jenis koleksi/sumber informasi paling diketahui oleh 

sebagian besar pengguna di BPAD DIY adalah berupa buku-buku umum baik 

fiksi maupun non fiksi (54,16%). Adapun jenis layanan yang paling diketahui 
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sebagian besar pengguna adalah layanan sirkulasi (56,25%). Hampir setengah dari 

pengguna (47,75%) melakukan penelusuran informasi bertujuan untuk 

menyelesaikan tugas. Kemudian dalam proses penelusuran informasi sebagian 

besar pengguna (63,54%) dengan cara mencari sendiri ke rak koleksi. Untuk 

bantuan alat telusur sebagian besar pengguna (55,20%) menyatakan tidak pernah 

memakai bantuan alat telusur. Kegunaan informasi oleh sebagian besar pengguna 

(55,21%) adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan. 

Penelitian kedua dilakukan oleh Siti Narani (2011) yang berjudul tentang 

Penelusuran Informasi Menggunakan OPAC Dosen Jurusan Tarbiyah Prodi PAI 

STAIN Palangka Raya.  Kebutuhan informasi dosen berbeda-beda sehingga ketika 

melakukan penelusuran informasi menggunakan OPAC, mereka menggunakan 

cara penelusuran yang berbeda-beda pula. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui cara penelusuran informasi menggunakan OPAC dosen Jurusan 

Tarbiyah Prodi PAI STAIN Palangka Raya dalam memenuhi kebutuhan 

informasi. Penelitian dilakukan di STAIN Palangka Raya. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah survei dan teknik pengumpulan data berupa 

kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden setuju bahwa ketika 

melakukan penelusuran yang tepat dengan menggunakan OPAC sangat membantu 

untuk menemukan informasi yang mereka cari, walaupun penelusuran yang 

digunakan setiap responden berbeda-beda. Informasi yang dibutuhkan dalam 

bidang keahlian dosen, terkait dengan pengajaran, penelitian dan pengabdian 

masyarakat yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban mereka, akan dapat 

diwujudkan dan terpenuhi melalui penelusuran informasi yang mereka lakukan. 
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Semakin tepat penelusuran informasi yang digunakan dosen maka semakin cepat 

dan tepat pula kebutuhan informasi terpenuhi. 

Penelitian ketiga dilakukan oleh Ana Pujiastuti (2012) yang berjudul 

tentang Perilaku Pencarian Informasi Mahasiswa Tuna Netra Di Perpustakaan 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. 

Data diperoleh dari ketiga mahasiswa tuna netra UIN Sunan Kalijaga yang sedang 

menempuh skripsi. Tujuan penelitian ini untuk membentuk pola atau rumusan 

mengenai perilaku pencarian informasi mahasiswa tuna netra di perpustakaan UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. Data dikumpukan melalui observasi, wawancara 

mendalam dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori 

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, yakni meliputi, reduksi data, 

penyajian data, dan verifikasi. Hasil dari penelitian ini pertama, keutuhan 

informasi mahasiswa tuna netra yang 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/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/pendidikan yang 

dimiliki sebelumnya, sehingga akan mendorong dalam keberlangsungan pencarian 

informasi. Saran dan rekomendasinya adalah perlu adanya sosialisasi mengenai 

web www.digilib.uin-suka.ac.id dan perlu adanya penambahan format media yang 
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diperuntukkan bagi mahasiswa tuna netra, semisal koleksi yang akan menunjang 

perkuliahannya dalam bentuk e-books atapun talking books. 

Dari beberapa hasil penelitian sejenis di atas terdapat perbedaan subyek, 

tempat serta waktu penelitian dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. 

Perbedaan penelitian ini dengan yang lain yaitu subyek dan obyek penelitian,dan 

juga penelitian ini lebih menekankan pada siswa-siswi MTs tuna netra dalam 

penemuan informasi di MTs Yaketunis Yogyakarta sebagai akibat adanya tujuan 

tertentu. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Siswa Tuna Netra 

Tuna netra merupakan salah satu jenis difable merupakan kepanjangan 

dari “different abillities”  (perbedaan kemampuan) yaitu tema baru yang digagas 

untuk menggantikan istilah “penyandang cacat”. Istilah difabel banyak digunakan 

oleh organisasi-organisasi dan gerakan difabel di seputar Yogyakarta dan Jawa 

Tengah (Ro’fah, 2010:xxii). 

Siswa, murid atau peserta didik adalah orang (anak) yang sedang belajar 

atau berguru, bersekolah terutama pada tingkat sekolah dasar dan menengah 

(Depdiknas, 2005:765). Menurut Sardiman (1989:128) siswa atau peserta didik 

juga merupakan salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral 

dalam proses belajar mengajar sehingga siswa menjadi pokok persoalan dan 

sebagai kumpulan perhatian yang disebut juga subyek belajar. Dalam penelitian 

ini siswa yang dimaksud adalah siswa yang belajar pada tingkat Madrasah 
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Tsanawiyah (MTs), yang merupakan anak-anak tuna netra yang memiliki kelainan 

fisik sehingga memperoleh pendidikan luar biasa. 

Menurut Persatuan Tuna netra Indonesia (Pertuni) (dalam Tarsidi, 2011) 

Orang tuna netra adalah mereka yang tidak memiliki penglihatan sama sekali 

(buta total) hingga mereka yang masih memiliki sisa penglihatan tetapi tidak 

mampu menggunakan penglihatannya untuk membaca tulisan biasa berukuran 12 

point dalam keadaan cahaya normal meskipun dibantu dengan kaca mata (kurang 

awas). Ini berarti bahwa seorang tuna netra mungkin tidak mempunyai 

penglihatan sama sekali meskipun hanya untuk membedakan antara terang dan 

gelap. Orang dengan kondisi penglihatan seperti ini kita katakan sebagai ”buta 

total”. Di pihak lain, ada orang tuna netra yang masih mempunyai sedikit sisa 

penglihatan sehingga mereka masih dapat menggunakan sisa penglihatannya itu 

untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari termasuk untuk membaca tulisan 

berukuran besar atau lebih dikenal dengan sebutan ”Low vision”. 

Menurut Ro’fah (2010:xxii) low vision (penglihatan rendah) ialah individu 

yang secara medis di diagnosa memiliki penglihatan rendah. Tidak semua difabel 

netra memiliki kebutaan total, sebagian adalah memiliki penglihatan rendah 

dengan tingkatan yang berbeda-beda. 

Menurut Rosemarie (2011) Low Vision adalah rusaknya fungsi penglihatan 

yang tidak dapat dikembalikan seperti keadaan semula  meskipun melalui 

penanganan medis, seperti operasi, penggunaan obat-obatan, dan tidak dapat 

dikoreksi secara refraktif  dengan kacamata ataupun lensa kontak. Tetapi low 

vision masih mempunyai sisa penglihatan  yang dapat digunakan untuk 
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melakukan kegiatan sehari-hari seperti; mampu berjalan tanpa bantuan tongkat, 

meskipun mengalami berbagai hambatan dan kesulitan, misalnya saat 

menyeberang atau menghentikan kendaraan umum, mereka juga dapat membaca 

huruf latin  dengan bantuan kaca pembesar (magnifying glass) dan CCTV (Closed 

Circuit Television), menonton TV dapat dilakukan meskipun tidak senyaman 

orang awas, karena hanya dapat dilakukan dari jarak yang sangat dekat dan 

aktivitas lainnnya. Meskipun terbatas, Low Vision  bukan berarti buta, tetapi tidak 

pula dapat dikatakan normal. 

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa siswa tuna netra yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah seorang individu yang indera 

penglihatannya (kedua-duanya) tidak berfungsi secara total seperti halnya 

individu lainnya yang masih bisa melihat. 

2.2.2   Information Retrieval 

Information retrieval (temu balik informasi) merupakan suatu kegiatan 

yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui lokasi sumber dokumen, 

informasi, maupun subyek secara manual maupun menggunakan teknologi 

informasi (Lasa Hs, 2009:337). Senada dengan itu, Pendit (2007:95) temu 

kembali informasi merujuk keseluruhan kegiatan yang meliputi pembuatan wakil 

informasi (representation), penyimpanan (storage), pengaturan (organization), 

sampai ke pengambilan (access). Semua ini harus memudahkan pemakai sistem 

informasi untuk memperoleh apa yang diinginkan. 

Menurut Lasa HS (1990:) Information retrieval (penemuan balik 

informasi) yaitu proses pencarian kembali informasi yang disimpan suatu 
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perpustakaan, pusat informasi dengan menggunakan petunjuk, simbol tertentu. 

Alat penemuan kembali itu akan mempermudah pustakawan maupun pengguna 

dalam menelusuri data, judul, subyek tertentu. Untuk itu mereka harus mampu: 

1. Memahami sumber-sumber informasi 

2. Menyusun strategi penemuan kembali akan informasi. 

3. Menggunakan alat penemuan kembali, indeks, katalog, abstrak, dan 

lain-lain. 

4. Melaras diri dengan informasi atau keeping up to date with 

information. 

Dalam proses pencarian informasi diperlukan strategi khusus untuk 

mempermudah pengguna dalam mengakses informasi. Menurut Moody (1995) 

terdapat lima strategi pencarian kata yang lebih efisien, antara lain: 

1. Keyword, yaitu pencarian berdasarkan kata kunci. 

2. Related word (synonym), yaitu pencarian berdasarkan kata-kata yang 

berhubungan. 

3. Broarder word (larger subject), yaitu pencarian berdasarkan subyek 

yang lebih lebih luas. 

4. Narrower word (smaller subject), yaitu pencarian berdasarkan subyek 

yang lebih lebih sempit. 

5. Overlapping subject words, yaitu pencarian dengan kata subyek yang 

melengkapi subyek lain. 
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2.2.3 Perilaku Penemuan Informasi 

Menurut Drever (1988) perilaku atau tingkah laku adalah reaksi total, 

motor dan kelenjar, yang diberikan suatu organisme kepada suatu situasi yang 

dihadapinya. Perilaku manusia merupakan dorongan yang ada dalam diri manusia, 

sedangkan dorongan adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan yang ada pada 

manusia. Karakteristik perilaku ada yang terbuka dan tertutup. Perilaku terbuka, 

yaitu perilaku yang dapat diketahui oleh orang lain tanpa menggunakan alat bantu. 

Sedangkan perilaku tertutup adalah perilaku yang hanya dapat dimengerti dengan 

menggunakan alat atau metode tertentu misalnya, berpikir, bersedih, berkhayal, 

bermimpi, dan takut. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa 

penemuan adalah proses, cara, perbuatan menemui atau menemukan.  

Istilah penemuan informasi (seeking behavior) berkaitan erat dengan 

pencarian informasi yang merupakan bagian dari sebuah proses temu kembali 

informasi yang dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan pemakai akan informasi, 

dengan bantuan berbagai alat yang dimiliki perpustakaan atau unit informasi. 

Menurut Wilson (dalam Pendit, 2003:29) 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 (seperti, suratkabar atau sebuah perpustakaan) atau berbasis-

komputer (misalnya, WWW). Dalam artian seseorang atau pemustaka dapat 

memcari informasi yang dibutuhkan dengan sistem pencarian manual seperti 

perpustakaan, majalah, dan surat kabar, atau dengan media yang berbasis 
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komputer seperti internet. Dinyatakan Wilson (dalam Pendit, 2003:29) selain 

perilaku penemuan informasi, ada beberapa pengertian mengenai perilaku, yakni 

sebagai berikut: 

1. Perilaku informasi (information behavior) yang merupakan 

keseluruhan perilaku manusia berkaitan dengan sumber dan saluran 

informasi, termasuk perilaku pencarian dan penggunaan informasi baik 

secara aktif maupun pasif. Menonton TV dapat dianggap sebagai 

perilaku informasi, demikian pula komunikasi antar-muka. 

2. Perilaku pencarian informasi (information searching behavior) 

merupakan perilaku tingkat mikro, berupa perilaku mencari yang 

ditunjukkan seseorang ketika berinteraksi dengan sistem informasi. 

Perilaku ini terdiri dari berbagai bentuk interaksi dengan sistem, baik 

di tingkat interaksi dengan komputer (misalnya penggunaan mouse 

atau tindakan meng-klik sebuah link), maupun tingkat intelektual dan 

mental (misalnya penggunaan strategi Boolean atau keputusan 

memilih buku yang paling relevan diantara sederetan buku di rak 

perpustakaan). 

3. Perilaku penggunaan informasi (information user behavior), terdiri 

dari tindakan-tindakan fisik maupun mental yang dilakukan seseorang 

ketika seseorang mengabungkan informasi yang ditemukannya dengan 

pengetahuan dasar yang sudah ia miliki sebelumnya. 
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2.2.4 Pengertian Internet 

Menurut Rasiman (2005) Istilah internet berasal dari bahasa Latin inter, 

yang berarti  “antara” . Secara kata per kata internet berarti jaringan antara atau 

penghubung. Memang itulah fungsinya, internet menghubungkan berbagai 

jaringan yang tidak saling bergantung pada satu sama lain sedemikian rupa, 

sehingga mereka dapat berkomunikasi. 

Menurut Agung (2003:13) secara sederhana internet dapat diterjemahkan 

sebagai international network yang berarti semacam jaringan yang mampu 

menghubungkan kita dengan jaringan informasi dunia dan masyarakat global. 

Internet juga merupakan tempat berkumpulnya informasi dengan begitu 

pengguna internet dapat dengan mudah mengambil informasi yang diinginkan 

sesuai dengan selera masing-masing.  

Dengan adanya internet, kita sebagai pengguna merasa terbantu untuk 

menemukan informasi yang diinginkan. Internet saat ini banyak memiliki fungsi 

yang sangat membantu pekerjaan manusia diantaranya dalam bidang bisnis, 

akademis, pemerintahan, organisasi dan lain sebagainya. Menurut Bahtiar fungsi 

internet terbagi atas 4 (empat), antara lain: 

1. Informasi yang didapatkan lebih cepat dan murah, melalui: 

a. E-mail (electronic mail) 

b. WWW (world wide web) 

2. Mengurangi biaya kertas dan biaya didtribusi, contoh: 

a. Koran masuk internet 

b. Majalah, brosur dan sebagainya 
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3. Sebagai media promosi, contoh: 

a. Image company 

b. Pengenalan dan pemasaran produk 

4. Komunikasi interaktif, seperti: 

a. Video conferencing 

b. Voice over Internet protocol (suara yang memungkinkan 

percakapan suara jarak jauh melalui media internet) 

• Sebagai alat Research  and Development 

• Sebagai sarana pendidikan atau E-learning. 

• E-commerce,yaitu perdagangan atau bisnis lewat Internet, 

Seperti penjualan produk. 

• Banking, seperti internet banking,klikbca dari bank BCA 

dan lain sebagainya.  

Dengan adanya internet tentunya akan mempermudah pengguna dalam 

mencari informasi. Terciptanya internet tidak akan sempurna tanpa kehadiran alat 

pendukung, yaitu teknologi. Teknologi pendukung keberhasilan akses internet 

yaitu hardware dan software. Jika salah satu teknologi kehadirannya tidak 

terpenuhi maka teknologi lainnya tidak dapat digunakan.  Menurut Agung 

(2003:21,25) teknologi pendukung tersebut yaitu: 

1. Hardware: secara harfiah hardware adalah perangkat keras. Hardware 

adalah sebuah teknologi yang dibangun diatas bermeter-meter kabel, 

beribu-ribu transistor, bermacam-macam komponen elektronika, 
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logam-logam, pita magnetik, sekrup, dan beragam alat elektronis 

lainnya. 

2. Software: adalah sebuah teknologi yang mengandung ribuan kode-

kode, peritah-perintah, prosedur dan instruksi untuk menjalankan 

sebuah hardware. Software mampu menjembatani permasalahan yang 

dihadapi pengguna hardware, yaitu semacam mengetik dokumen, 

mendengarkan musik, menonton video dan melukis. 

Salah satu contoh hardware yang dapat digunakan dalam mendukung 

keberhasilannya akses internet yaitu komputer. Dari segi kemanfaatannya 

komputer mampu mengolah data input menjadi output sesuai dengan program 

yang ditetapkannya. Yang lebih hebat lagi dari kemampuan komputer yaitu 

mampu menyimpan, mengolah, dan kemudian dipanggil kembali data yang telah 

disimpannyadalam waktu yang sangat singkat, walaupun data itu besar 

jumlahnya. Kegiatan tersebut mirip dengan kegiatan yang ada diperpustakaan 

seperti pelayanan informasi dan penelusuran informasi (Yusuf, 2010:198). 

Proses pencarian informasi di internet tentuya tidak hanya didukung 

dengan hardware dan software, keberadaan search engine juga menjadi prioritas 

utama yang tidak boleh dilupakan. Search engine diciptakan untuk membantu 

pengguna dalam mencari informasi dan menemukan alamat website yang berisi 

informasi yang diperlukan. 

Menurut Agung (2003:141) Search engine, atau dalam bahasa kita disebut 

mesin pencari, adalah sebuah website yang menyimpan banyak sekali data-data 

tentang alamat sebuah website. Dengan begitu, kita bisa mencari alamat-alamat 
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website dengan mudah. Yang perlu kita lakukan hanyalah memasukkan topik 

informasi yang kita butuhkan dan search engine ini akan mengeluarkan daftar 

alamat-alamat website yang anda cari. 

Menurut Yusuf (2010:203) beberapa nama mesin pencari informasi 

(search engine) yang telah terkenal dan sangat membantu ketika browsing atau 

surfing di internet antara lain; 

1. Google (www.google.com) 

2. Altavista (www.altavista.com) 

3. Yahoo! (www.yahoo.com) 

4. Lycos (www.lycos .com) 

Kemudahan yang diberikan di setiap mesin pencari tentunya memiliki 

tingkat kemudahan dan kenyamanan sendiri-sendiri bagi pengguna. Aplikasi, 

maupun fitur yang disediakan setiap search engine memuat hal-hal yang 

dibutuhkan pengguna dalam mencari informasi. Terkadang satu sama lain search 

engine tidak sama namun semua kenyamanan itu tergantung pada pengguna. 

Kebaikan dan keburukan yang ditimbulkan internet dapat mempengaruhi 

perilaku bagi siapapun yang mengguankannya. Internet bukan merupakan sesuatu 

yang mengerikan, kita dapat mengetahui apa saja yang seharusnya diakses sesuai 

kebutuhan. Baik buruknya internet bagi seseorang, tergantung bagi pemakainya 

sendiri. Disini akan dijelaskan mengenai manfaat dari internet yang dapat 

dijadikan pegangan bagi kita yang ingin menggunakannya.  

Banyak sekali manfaat dari internet yang dapat kita terapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Menurut tingkatan pendidikan manfaat internet dapat 
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dikemas kedalam berbagai hal. Selain untuk mendapatkan informasi dan sebagai 

bahan referensi ilmu pengetahuan bagi pelajar, Rustandi memaparkan manfaat 

internet untuk pelajar sebagai berikut: 

1. Internet sepenuhnya bermanfaat sebagai sumber informasi ilmu 

pengetahuan. 

2. Mencari jawaban tugas – tugas sekolah.  

3. Mengumpulkan artikel tentang pelajaran.  

4. Mengeksplor hasil karya dan masih banyak lagi informasi pengetahuan 

5. Untuk mengekplor serta memupuk jiwa kewirausahaan.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2011:7), 

metode penelitian kualitatif dinamakan metode artistik karena proses penelitian 

lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive 

karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interprestasi terhadap data 

yang ditemukan di lapangan. Metode ini sering juga disebut metode penelitian 

naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural 

setting). Menurut Corbin (2003:5) metode kualitatif dimaksudkan sebagai jenis 

penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau 

bentuk hitungan lainya. Metode ini dapat digunakan untuk mengungkap dan 

memahami sesuatu dibalik fenomena yang sedikitpun belum diketahui. 

3.2 Subjek dan Objek Penelitian  

Yang dimaksud dengan subyek penelitian adalah sesuatu yang dilekati 

data atau sumber data. Menurut Arikunto (2006:9) subyek penelitian merupakan 

sumber data dalam penelitian yang kita lakukan untuk memperoleh keterangan. 

Menurut Arikunto, (1996:99) objek penelitian adalah variabel, atau apa yang 

menjadi titik perhatian suatu penelitian.  

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitiannya adalah 

siswa/siswi MTs Yaketunis Yogyakarta. Untuk objek penelitiannya adalah 

perilaku pemustaka dalam melakukan penemuan informasi di MTs Yaketunis. 
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3.3 Informan Penelitian 

Pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel. 

Subyek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara 

sengaja. Subyek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai 

informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian ini 

meliputi beberapa macam, seperti: 1) informan kunci (key informan), yaitu 

mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan 

dalam penelitian; 2) informan utama, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam 

interaksi sosial yang diteliti; 3) informan tambahan, yaitu mereka yang dapat 

memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial 

yang diteliti (Suyanto, 2006: 171-172).  

Dalam penelitian ini tidak terdapat informan key, karena pokok 

permasalahan terdapat pada informan utama. Informan utama dalam penelitian ini 

adalah siswa/siswi kelas 2 (dua) MTs Yaketunis. Alasan peneliti memilih 

siswa/siswi kelas dua ini karena mereka yang lebih membutuhkan pendalaman 

materi, tugas-tugas yang diberikan guru juga menuntut mereka untuk mengakses 

informasi lebih banyak dibandingkan dengan kelas yang lain. Informan tambahan 

dalam penelitian ini adalah Bapak Tri Umaryadi S.Sos.I dan Ibu Yanti, yang 

merupakan salah satu guru di MTs Yaketunis. Alasan peneliti memilih Pak Tri 

Umaryadi sebagai informan tambahan adalah karena Pak Tri ini sebagai Guru TIK 

di MTs Yaketunis Yogyakarta sehingga penulis dapat mendapatkan informasi 

mengenai siswa/siswi dalam melakukan penemuan informasi di internet. Dan 
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pemilihan Bu Yanti sebagai informan tambahan, untuk melengkapi data mengenai 

MTs Yaketunis Yogyakarta. 

No Nama  Jumlah Jenis Informan 

1 Siswa/siswi kelas 2 MTs 

Yaketunis 

7 Orang Informan Utama 

2 Bu Yanti dan Bapak Tri 

Umaryadi S.Sos 

2 Orang Informan Tambahan 

 

Dalam pemilihan informan di atas, peneliti mendasarkan pada pendapat 

Sugiyono, (2011:57) yang mengatakan ada beberapa kriteria yang dijadikan 

landasan untuk menentukan informan penelitian, yaitu: 

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses 

enkulturasi, maksudnya pembudayaan dan memahami kultur setempat. 

2. Mereka tergolong terlibat pada kegiatan yang sedang diteliti. 

3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untukdimintai informasi. 

4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi “kemasannya” 

sendiri. 

5. Mereka yang tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga lebih 

menggairahkan untuk menjadi informan. 

 

3.4  Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di MTs Yaketunis 

Yogyakarta. Sedangkan, pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan Maret 2013. 

Untuk proses pengambilan data dilanjutkan dengan pengolahan serta analisis data. 
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3.5 Metode Pengumpulan data 

3.5.1 Metode Observasi 

Menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2011:226) menyatakan bahwa 

observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat 

bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh 

melalui observasi. Peneliti dalam hal ini menggunakan teknik observasi 

parsitipatif yaitu peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang 

sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Menurut 

Susan Stainback (dalam Sugiyono, 2011:227) dalam observasi parsitipasif, 

peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka 

ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka. Tujuan menggunakan jenis 

observasi partisipatif ini adalah mendapatkan data yang lebih lengkap dan tajam. 

Pada saat observasi, peneliti ingin melihat cara siswa/siswi tuna netra 

melakukan penemuan informasi, antara lain: 

1. Ketika siswa/siswi mendapat tugas atau pekerjaan rumah (PR) dari 

guru, kemudian siswa/siswi tersebut melakukan pencarian informasi 

melalui laptop. 

2. Ketika siswa/siswi menelusur informasi melalui internet di asrama. 

3. Ketika siswa/siswi menelusur informasi di laboratorium sekolah. 

Menurut Bungin (2007:115), terdapat beberapa kriteria sebagai kegiatan 

pengumpulan data penelitian. Kriteria tersebut antara lain: 

1. Pengamatan digunakan dalam penelitian dan telah direncanakan secara 

serius. 
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2. Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah 

ditetapkan. 

3. Pengamatan dicatat secara sistematik dan dihubungkan dengan 

proporsi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu yang hanya 

menarik perhatian. 

4. Pengamatan dapat dicek dan dikontrol mengenai keabsahannya. 

Peneliti menggunakan metode observasi ini untuk mengetahui pokok 

permasalahan yang ada di lokasi yaitu di MTs Yaketunis. Tujuannya untuk 

mengetahui fakta yang terjadi lapangan. Jika peneliti sudah mengetahui pokok 

permasalahan dan mengumpulkan data sementara sebagai acuan maka peneliti 

segera menganalisanya. Dan jika ternyata hasil perolehan data tersebut masih 

merasa kurang, maka akan dilengkapi dengan metode wawancara dan 

dokumentasi. 

3.5.2 Metode Wawancara 

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2011:231) wawancara merupakan 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab 

sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti dan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Peneliti dalam hal ini 

menggunakan jenis wawancara semiterstruktur. Menurut Sugiyono (2011:233) 



26 

 

jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dept interview, di mana 

pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.  

Sementara menurut Bungin (2007:108), wawancara mendalam atau yang 

sering disebut in-depth interview adalah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitiandengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

peawawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau 

tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan 

informan terlibat dalam kehiduan sosial yang relatif lama. 

Tujuan peneliti menggunakan metode ini dalam pengambilan data adalah 

untuk menyempurnakan data penelitian. Data yang didapat dari wawancara 

kemudian di analisis utuk kemudian dikaitkan dengan tema penelitian. Jika 

peneliti merasa data tersebut kurang maka peneliti harus melakukannya sampai 

data benar-benar valid dan sampai terasa jenuh. 

Dalam melakukan wawancara perlu melalui beberapa tahap atau langkah 

untuk pengumpulan data dalam penelitian. Menurut Lincoln and Guba dalam 

Sanapiah Faisal (dalam Sugiyono, 20110:235) ada tujuh langkah penggunaan 

wawancara dalam penelitian kualitatif, antara lain: 

1. Menetapkan  kepada siapa wawancara itu akan dilakukan 

2. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan 

pembicaraan 

3. Mengawali atau membuka alur wawancara 

4. Melangsungkan alur wawancara 

5. Mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya 
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6. Menuliskan hasil wawancara ke dalamcatatan lapangan 

7. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh 

 

3.5.3 Metode Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2010:274) metode dokumentasi yaitu mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen, lengger, agenda, dan sebagainya. Sedangkan menurut 

Sugiyono (2011:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.  

Terdapat beberapa macam bahan dokumenter, Bungin (2007:122) 

menyatakan ada tujuh macam yaitu: 

1. Otobiografi, 

2. Surat-surat pribadi, buku-buku atau catatn harian, memorial, 

3. Kliping, 

4. Dokumen pemerintah maupun swasta, 

5. Cerita roman dan cerita rakyat, 

6. Data di server dan flashdisk, 

7. Data tersimpan di web site,dan lain-lain. 

Metode dokumentasi ini digunakan sebagai metode yang terakhir, karena 

metode dokumentasi ini merupakan metode pelengkap bagi metode sebelumnya, 

yaitu metode observasi dan wawancara. Data yang didapat dari hasil observasi 
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dan wawancara dikumpulkan kemudian kelompokkan sesuai tema penelitian. Jika 

peneliti merasa kurang atau belum lengkap data penelitiannya maka metode 

dokumentasi inilah yang berfungsi seagai pelengkapnya. 

3.6 Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono (2011:222) dalam penelitian kualitatif, yang menjadi 

instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti 

sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap 

melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Peneliti kualitatif  

sebagai human instrument, berfungsi: 

a. Menetapkan fokus penelitian,  

b. Memilih informan sebagai sumber data, 

c. Melakukan pengumpulan data,  

d. Menilai kualitas data, 

e. Analisis data, 

f. Menafsirkan data, dan 

g. Membuat kesimpulan hasil temuannya. 

Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, 

namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan 

akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana. Alat yang digunakan peneliti 

dalam melengkapi penelitian ini adalah pedoman wawancara dan pedoman 

observasi (guideline), yang selanjutnya diharapkan dapat melengkapi data dan 

membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan 

wawancara.  
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3.7 Analisis Data Penelitian 

Menurut Sugiyono (2011:244), analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam 

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, meyusun kedalam 

pola, memilih mana yang penting, dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

Dalam proses analisis data, penelitian ini menggunakan analisis data 

dilapangan berdasarkan model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan 

Huberman (dalam Sugiyono, 2011:247), mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Terdapat tiga langkah 

pokok yang dikemukakan Miles dan Huberman, antara lain: 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 

data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat 

dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan 

memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. 
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b. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman 

menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan 

data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat 

naratif. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami. 

c. Conclusion Drawing/Verification 

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles 

dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Temuan baru dapat berupa deskripsi 

atau gambaran suatu obyek yang sebelumya masih remang-remang 

atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. 

Reduksi data yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah mengumpulkan 

data-data dari lapangan baik dari hasil wawancara, maupun observasi. Dari hasi 

data yang terkumpul kemudian di kelompokkan sesuai dengan fokusnya. Jika 

sudah terkelompok data tersebut dipilih sesuai dengan tema kita. Maka, akan 

terlihat lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data 
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selanjutnya. Setelah dilakukannya reduksi data, langkah berikutnya adalah display 

data.  

Display data berarti mendeskripsikan kembali atau menulis ulang hasil 

data reduksi. Hasil tersebut dapat disajikan dalam bentuk bagan atau bentuk 

uraian singkat. Langkah yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan (conclusion 

drawing). Kesimpulan ini didapat dari data yang terkumpul dari hasil reduksi data 

dan display data. Hasil ini merupakan temuan baru dapat berupa deskripsi atau 

gambaran baru yang nantinya akan menjadi jelas setelah diteliti lebih lanjut. 

Telah dikemukakan tiga hal yakni reduksi data, penyajian data dan 

menarik kesimpulan sebagai suatu cara menyajikan data yag terjalin satu dengan 

yang lain. Menurut Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2011:246) 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif da berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehigga datanya 

sudah jenuh. Berikut model interaktif dalam analisis data: 

  

 

 

  

 

Gambar 3.1. Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2010:246) Interactive model. 
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3.8 Uji Keabsahan Hasil Penelitian 

Menurut Sugiyono (2011:267) uji keabsahan data dalam  penelitian, sering 

hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Uji keabsahan data dalam 

penelitian kualitatif meliputi uji credibility (validitas internal), transferability 

(validitas eksternal), dependability (reliabilitas), dan confirmability (obyektivitas). 

3.8.1 Uji Kredibilitas  

Uji kredibilitas data dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, 

antara lain: 

1. Perpanjangan pengamatan 

Pada tahap awal peneliti memasuki lapangan, peneliti masih dianggap 

orang asing, masih dicurigai, sehingga infomasi yang diberikan dirahasiakan. 

Tujuan melakukan perpanjangan pengamatan adalah membuat peneliti 

menjadi sering kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi 

dengan sumber data yang pernah ditemui manapun yang baru. Dengan 

melakukan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan 

narasumber akan semakin terbentuk raport, semakin akrab, semakin terbuka, 

saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. 

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada informan agar 

mendapatkan data yang akurat hingga seluruh data lengkap dan jelas. 

Wawancara yang dilakukan tidak hanya sekali namun berulangkali sampai 

menemukan titik jenuh. Selain itu dilakukan pengamatan lapangan dengan 

siswa/siswi yang sedang melakukan penemuan informasi di internet.  
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2. Meningkatkan ketekunan 

Dengan meningkatkan ketekunan data, maka peneliti dapat melakukan 

pengecekan kembali apakah data telah ditemukan itu salah atau tidak. 

Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat 

memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang 

diamati. Setelah data yang diterima peneliti melalui perpanjangan 

pengamatan, hasil yang diterima peneliti kemudian peneliti mengungkapkan 

dengan kata-kata yang sistematis. 

3. Triangulasi 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai 

waktu. Dengan demikian triangulasi terbagi menjadi tiga yaitu, triangulasi 

sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. 

Triangulasi Sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal 

inin peneliti mendapatkan informasi bukan hanya dari informan key saja, 

namun juga dari informan tambahan. 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

Misalnya, data yang diperoleh dengan wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Hasil yang didapat dari beberapa sumber, kemudian dilakukan 

pengecekan dengan teknik pengambilan data yang dilakukan. 
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Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain 

dalam waktu dan situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang 

berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan 

kepastian datanya. Hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi 

dilakukan pengecekan dari situasi yang berbeda, didapatkan hasil yang sama 

dan memiliki kepastian data. 

3.8.2 Pengujian Transferability 

Menurut Sugiyono (2011:276) transferability berkaitan dengan nilai 

transfer yang bergantung pada pemakai, hingga manakala hasil penelitian tersebut 

dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain. Agar orang lain dapat 

memahami penelitian kualitatif, ada kemungkinan untuk menerapkan hasil 

penelitian tersebut maka penulis dalam membuat laporannya harus memberikan 

uraian yang rinci, jelas sistematis dan dapat dipercaya. Dalam penelitian ini 

pengujian transferability dilakukan untuk menyusun laporan secara rinci dan 

sistematis dengan pembuatan cacatan lapangan.  

3.8.3 Pengujian Depenability 

Menurut Sugiyono  (2011:276) uji depenability dilakukan dengan 

melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Seringkali peneliti tidak 

melakukan proses penelitian ke lapangan, tapi bisa memberikan data. Peneliti 

seperti ini perlu diuji depenabilitynya. Jika proses penelitian tidak dilakukan tetapi 

datanya ada, maka penelitian tersebut tidak reliabel atau depenable. 
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Dalam hal ini peneliti melakukan audit terhadap hasil penelitian yang 

dilakukan baik dari wawancara, observasi maupun dokumentasi. Audit ini 

dilakukan dengan cara menanyakan ulang pertanyaan yang sama untuk 

memastikan bahwa jawaban dari informan tidak berubah, sehingga data yang 

diperoleh tidak berubah.  

3.8.4 Pengujian Konfirmability 

Menurut Sugiyono  (2011:276) uji konfirmability hampir sama dengan uji 

depenability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji 

konfirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang 

dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari hasil penelitian yang 

dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmability.  

Tidak berbeda dengan pengujian depenability, pengujian ini dilakukan 

dengan mengecek hasil penelitian dengan yang ada dilapangan. Jika data sudah 

sesuai dengan yang ada di lapangan, maka penelitian ini dianggap telah emmenuhi 

standar. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum 

4.1.1 Letak Geografis 

Yaketunis adalah kepanjangan dari Yayasan Kesejahteraan Tunanetra 

Islam yang menyantuni anak-anak tunanetra pertama di Indonesia. MTs 

Yaketunis terletak di Kota Yogyakarta bagian selatan, yaitu kampung 

Danunegaran, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, dengan alamat Jalan 

Parangtritis 46, Telpon 377430, Yogyakarta 55143. 

Adapun batas-batas lokasinya adalah sebagai berikut: 

1 Di sebelah utara berbatasan dengan gang kecil yang terletak di sebelah 

selatan Masjid Danunegaran 

2 Di sebelah timur berbatasan dengan gedung Agung Star Guest House 

3 Di sebelah selatan berbatasan dengan gang SD Muhammadiyah 

Danunegaran 

4 Di sebelah barat berbatasn dengan gedung SD Muhammadiyah 

Danunegaran 

Letak goegrafis tersebut sangat dekat dengan jalan raya sehingga 

memudahkan siswa dan masyarakat umum untuk mengunjunginya. 
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4.1.2 Sejarah Berdiri dan Perkembangannya 

Untuk mengetahui sejarah berdirinya MTs ini terlebih dahulu akan 

dijelaskan awal mula berdirinya Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam 

(YAKETUNIS). YAKETUNIS adalah yayasan islam yang pertama kali 

menyantuni para tunanetra Islam, dengan mendirikan lembaga pendidikan formal 

berupa Madrasah Tsanawiyah Luar Biasa dan Sekolah Luar Biasa bagian A yang 

diperuntukkan bagi para tunanetra. 

Yayasan ini berdiri atas gagasan bapak Supardi Abdu Shamad seorang 

tunanetra muslim yang sejak menjadi santri, beliau sangat mendambakan adanya 

lembaga yang membimbing, mendidik dan menyantuni para tunanetra, dengan 

harapan agar mereka tidak memiliki ketergantungan yang besar pada orang lain. 

Yayasan ini pula yang pertama kali menerbitkan Al-Qur’an dengan huruf Arab 

Braile di Indonesia, bahkan ASEAN. 

YAKETUNIS termasuk yayasan yang kuat, karena yayasan tersebut tetap 

tegak dan berkembang hingga sekarang dan mempunyai dua buah lembaga 

pendidikan yang berkembang stabil sebagimana yang telah dijelaskan di atas. 

Tapi YAKETUNIS dapat pula dikatakan sebagai yayasan kecil, karena jika dilihat 

dari struktur organisasinya serta tenaga pengajarnya sangatlah minim. 

Banyak diantara personilnya yang merangkap tugas, baik dalam tugas 

edukasi maupun administratif. Tapi harus disadari bahwa Sekolah Luar Biasa 

tidak bisa disamakan dengan Sekolah biasa (sekolah umum). Oleh karena itu 

wajarlah bila tenaga pengajarnya terbatas karena siswanya pun juga tidak terlalu 

banayak. 
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Sejak berdiri tahun 1964 hingga sekarang MTs Yaketunis telah mengalami 

7 kali kepemimpinan (kepala sekolah), yaitu: 

1 Bapak Sabar Santosa BA. Menjabat kepala sekolah selama tujuh tahun yaitu 

sejak berdirinya YAKETUNIS tahun 1064-1970. 

2 Bapak Drs. M. Margono , menjabat kepala sekolah selama empat tahun yaitu 

dari tahun 1970-1973. 

3 Bapak baharudin AB, menjabat kepala sekolah selama empat tahun yaitu dari 

tahun 1973-1976. 

4 Bapak M. Hajit Busyairi, menjabat kepala sekolah paling lama yaitu selam 21 

tahun dari tahun 1976-1996. 

5 Bapak Jamroni BA, menjabat kepala sekolah selama empat tahun dari tahun 

1996-1999. 

6 Bapak Drs. M. Nadjamudin menjabat kepala sekolah selama sepuluh tahun 

dari tahun 1999-2008. 

7 Bapak Agus Suryanto,S.Ag.,M.PDI., menjabat kepala sekolah dari tahun 

2008 sampai sekarang. 

 

4.1.3 Visi dan Misi, Dasar dan Tujuan MTs Yaketunis 

4.1.3.1 Visi  

Terwujudnya MTs sebagai Rahmatan Lil-Alamin, yang memiliki 

komitmen kesempurnaan dan kesetaraan di bidang pendidikan dan dakwah. 
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4.1.3.2 Misi  

Melaksanakan pendidikan yang Islami berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah 

Nabi dan memberikan pelatihan-pelatihan serta bimbingan untuk menghasilkan 

lulusan yang bertakwa, terampil, mandiri, dan berguna bagi masyarakat.  

4.1.3.3 Dasar dan Tujuan   

Yaketunis adalah satu-satunya yayasan yang bergerak di bidang 

penyantunan tunanetra yang berdasarkan Islam dan berdasarkan pancasila adalah 

sebagai dasar Negara yang menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia. Sedangkan 

Islam adalah agama yang dianut mayoritas warga Negara Indonesia. 

Tujuan didirikannya Yaketunis adalah: 

1 Memberikan bimbingan ke arah kesadaran beragama serta memajukan 

warga tunanetra yang sesuai dengan bakat dan keahliannya. 

2 Membantu usaha pemerintah dalam membangun Negara semesta 

berencana di bidang mental dan spiritual. 

4.1.4 Struktur Organisasi 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang di dalamnya terdapat 

berbagai unsur, dan unsur tersebut memerlukan suatu tatanan dan aturan 

kerjasama yang baik. Dengan adanya struktur organisasi, orang akan mudah 

mengetahui sejumlah personil yang menduduki jabatan tertentu dalam suatu 

lembaga dan memperlancar tugasnya sehingga tercapai dengan efisien dan 

efektif. Adapun struktur organisasi MTs Yaketunis Yogyakarta adalah 
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Sumber: http://mtsyaketuniss.blogspot.com/ 
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Keterangan: 

Kepala Sekolah : Agus Suryanto, S.Ag., M.PdI. 

Kepala Tata Usaha : Intan Martina, S.Ag. 

Bendahara  : Dania Mustikawati, SE. 

Wali Kelas I  : Masruru Abdullah, SE. 

Wali Kelas II  : Malukhah Melani, S.Pd. 

Wali Kelas III  : Dania M, SE. 

     Yanti N, S.Ag. 

 

Sumber: http://mtsyaketuniss.blogspot.com/ 
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4.2 Profil Informan  

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 29 April 2013 pukul 09.40 WIB. 

Penulis meminta biodata atau profil informan, berikut data yang didapat oleh 

penulis. 

1. Abdul Rokhim 

Informan pertama bernama Abdul Rokhim, lebih dikenal 

dengan nama Abdul. Lahir tanggal 7 Februari, 15 tahun yang lalau. 

Abdul berasal dari Sleman, tepatnya di daerah Sayegan. Abdul 

merupakan anak tunggal. Dari segi kemampuan dalam menggunakan 

komputer, Abdul merupakan informan yang cukup mampu 

menguasai. Dalam melakukan penelusuran di internet Abdul termasuk 

siswa yang aktif, selain melakukan penelusuran di Lab. Komputer, 

Abdul juga sering menggunakan HP (handphone). Kemampuan yang 

cukup baik dalam penguasaan software pendukung seperti Jaws dan 

Damayanti merupakan nilai tambah bagi Abdul dalam proses temu 

kembali di internet. 

2. Wastoyo 

Informan yang kedua bernama Wastoyo. Lebih dikenal dengan 

nama Pak Yo. Merupakan siswa yang pandai bergaul, pandai berbicara 

dan suka bercanda, karena penulis melihat dari cara bicara dan gaya si 

informan ini. Wastoyo lahir tanggal 12 Desember 1991. Berasal dari 

Saptosari, Gunung kidul. Wastoyo merupakan anak ke 2 dari 4 

bersaudara. Kemampuan Wastoyo dalam menggunakan komputer 
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cukup mahir. Walaupun Wastoyo ini memiliki umur yang lebih tua 

dibandingkan siswa lain, namun kemampuannya tidak kalah dengan 

yang lain. Terbukti ketika wastoyo melakukan penemuan informasi 

menggunakan internet, kesulitan dan kendala bukan menjadi 

penghalang baginya untuk dapat menemukan informasi yang 

dibutuhkannya. 

3. Puas Budi Prabowo 

Informan yang ketiga ini bernama Puas Budi Prabowo. Lebih 

akrab dipanggil Budi. Berusia 18 tahun pada tanggal 25 Februari 

silam. Berasal dari Kebumen. Merupakan anak pertama dari 3 

bersaudara. Kemampuan menggunakan komputer didapat dari 

Sekolah Dasar pada tahun 2010. Pertama kali yang dipelajari Budi 

saat mempelajari komputer ialah pembelajaran penguasaan keyboard 

dan pengenalan microsoft word. Pengenalan internet yang pertama 

didapat sejak Kelas 1 MTs, sampai sekarang Budi menjadi sedikit 

menguasai internet. Tidak hanya untuk mencari informasi namun juga 

untuk mendownload lagu. Selain itu, fasilitas pendukung seperti 

leptop dan hp juga menunjang penguasaan terhadap internet. 

4. Dita Yudha Pertiwi 

Merupakan informan ke empat. Memiliki nama lengkap Dita 

Yudha Pertiwi, yang akrab di panggil Dita. Berusia 16 tahun, berasal 

dari Pati. Alamat di jogja berada di moyudan, Sleman, Yogyakarta. 

Dita merupakan anak ke 2 dari dua bersaudara. Ketika Dita 
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dikenalkan pertama dengan komputer, awal yang dipelajari dita adalah 

penguasaan keyboard dengan 10 jari. Pengalaman menggunakan 

internet yang dimiliki Dita ini cukup lama, berawal dari bangku SD 

kelas 6. Saat melakukan penelusuran di Laboratorium Komputer MTs 

Yaketunis, Dita ini tidak banyak mengalami kesulitan, seringkali 

berhasil ketika mengakses internet. 

5. Sigit Aris Prasetyo 

Merupakan informan ke lima dalam penelitian ini. Nama 

lengkap Sigit Aris Prasetyo, akrab dipanggil sigit. Berasal dari bantul. 

Berusia 15 tahun. Lahir tanggal 7 Desember 1998. Pengalaman 

pertama yang didapat dalam belajar komputer adalah pengenalan 

keyboard ketika berada di Sekolah Dasar. Kemampuan menggunakan 

internet oleh Sigit belum sepenuhnya dikatakan mahir, Sigit merasa 

dirinya sekarnag juga masih belajar banyak dalam menggunakan 

internet.  

6. Nur Fendi 

Merupakan informan ke enam. Memiliki nama lengkap Nur 

Fendi, akrab di panggil Fendi. Lahir tanggal 1 juli, 18 tahun yang lalu. 

Berasal dari pemalang, jawa tengah. Fendi merupakan anak pertama 

dari 2 bersaudara. Informan ini mengalami penglihatan yang lemah 

atau rendah, jika dibandingkan dengan informan lain informan ini 

masih bisa melihat keadaan sekitar walaupun tidak begitu jelas. Dalam 

proses penelusuran informasi di internet, Fendi ini tidak pernah 
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mengalami kesulitan. Bahkan, sekali waktu membantu temannya 

untuk mencari. Penguasaan komputer yang didapatnya pertama 

diajarkan oleh keluarga. Kemudian saat disekolah Fendi hanya tinggal 

mengembangkan kemampuannya saja. 

7. Heni Uswatun Chasanah 

Informan ke tujuh ini memiliki nama lengkap Heni Uswatun 

Chasanah, lebih akrab di panggil Heni. Berusia 18 tahun pada tanggal 

22 september lalu. Heni ini berasal dari Sewon, Bantul. Pengalaman 

berinternetnya didapar secara otodidak. Pelajaran pertama mengenai 

internet yang didapat Heni adalah cara-cara mencari informasi melalui 

media internet. Walaupun Heni ini tidak terlalu suka dengan internet, 

namun bukan berarti dirinya tidak bisa menggunakan. Informan ini 

tidak suka ‘bertele-tele’, jika informasi yang dicari tidak ditemukan di 

internet Heni langsung mencarinya di tempat lain. 

 

4.3 Pengenalan Informan Berhubungan dengan Internet 

Peneliti akan memaparkan mengenai pengenalan informan yang berkaitan 

dengan internet. Berisi hal-hal yang berkaitan dengan internet seperti sejak kapan 

informan mengenal internet, tujuanj menggunakan internet, hal-hal yang menarik 

informan menggunakan internet, kesulitan dan solusi saat menggunakan internet. 

4.3.1 Cara Informan Mengenal Internet 

Pada perkembangan teknologi zaman sekarang, semua orang sudah 

mengenal yang namanya internet. Semua kalangan masyarakat dari anak-anak 
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sampai orang tua, sudah mengatahui bagaimana menggunakan internet karena 

dianggap sebagai bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya 

internet semua informasi dapat kita temukan. Pengenalan-pengenalan internet 

yang dialami oleh informan tentu berbeda-beda. 

Awal mula perkenalan siswa/siswi dengan internet keseluruhan berasal 

dari pendidikan yang dialami masing-masing siswa, ada yang mengenal dari 

Sekolah Dasar, ada pula yang baru mengenal di MTs. Pengalaman yang didapat 

masing-masing siswa tentunya tidak semua sama. Seperti halnya yang 

diungkapkan oleh informan Abdul, Budi, Dita, dan Heni. Sebagian dari mereka 

mengenal internet sejak masih di bangku SD.  

Informan pertama Abdul, mengenal internet semenjak Sekolah Dasar, 

Abdul : “Sejak Sekolah Dasar”. Yang memberi perkenalan pertama kali adalah : 

“Dulu guru” (Wawancara tanggal 29 April 2013, pukul 11.21 WIB). Dari hasil 

reduksi data wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Abdul mengenal internet 

semenjak berada di Sekolah Dasar dan Guru menjadi orang pertama yang 

memperkenalkan Abdul dengan internet. Awal mempelajari internet adalah 

mempelajari langkah-langkah pencariannya. Abdul diajarkan bagaimana 

membuka mozilla, menggunakan mozilla sampai melakukan pencarian dengan 

mozilla. Untuk penguasaan terhadap komputer, Abdul memulainya dengan 

mempelajari mengenai keyboard dengan cara mengetik 10 jari. Dalam 

penguasaannya, penggunaan 10 jari dapat dimanfaatkan dengan mudah dalam 

proses pengetikan.  
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Informan yang kedua yaitu Budi, mengenal internet sejak Sekolah Dasar, 

tepatnya tahun 2010. Budi : “Sejak dari 2010. Pas SD itu sudah dikenalkan”. 

Perkenalan Budi dengan internet di bantu oleh Guru SD yang dulu, yang bernama 

Pak Budiyono. Budi mengatakan : “Itu guru saya yang namanya Pak Budiyono di 

sekolahan saya yang dulu” (Wawancara tanggal 29 April 2013, pukul 11.37 

WIB). Dalam tahap pengenalan dengan internet, tidak lupa akan pembelajaran 

mengenai keyboard. Budi mengenal keyboard ketika berada di SD, setelah di MTs 

Budi dapat mengembangkannya agar lebih mahir. 

Berdasarkan wawancara mengenai perkenalan Budi dengan internet, dapat 

dikemukakan bahwa perkenalan Budi dengan internet berawal dari tahun 2010, 

dimana saat itu ia berada di bangku Sekolah Dasar. Pak Budiyono lah yang 

mengenalkan Budi dengan internet. Keperluan mempelajari internet bagi budi 

adalah untuk mengetahui bagaimana cara mencari informasi di internet. Dan 

pelajaran pertama yang diajarkan adalah mengenai letak browser yang akan 

dipakai, dan posisi menu-menu lain. Selain itu, Pak Budiyono juga mengenalkan 

keyboard kepada Budi. Pengenalan yang bertujuan agar Budi dapat 

memaksimalkan pengetahuannya dalam berinteraksi dengan komputer. 

Informan ini bernama Dita, mengenal internet sejak kelas 6 Sekolah Dasar, 

Dita : “sejak kelas 6” (Wawancara tanggal 29 April 2013, pukul 11.45 WIB). 

Pertama kali yang mengenalkan Dita dengan internet adalah Pak Irfai’ Guru 

Sekolah Dasarnya dulu. Dita mengatakan “Pertama kali mengenalkan internet, 

Pak Irfai’ guru SD” (Wawancara tanggal 29 April 2013, pukul 11.45 WIB). Dita 

ini memiliki pengalaman berpindah-pindah Sekolah Dasar, Sekolah yang terakhir 
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adalah di SD LB/A Yaketunis Yogyakarta. Dan pengalaman mengenal internet 

didapatkan di SD LB/A Yaketunis ini. 

Pengalaman Dita dalam belajar internet berawal dari SD, pelajaran 

pertama yang dipelajari Dita mengenai cara membuka mozilla, kemudian untuk 

melakukan penemuan informasi Dita menuliskan materi yang akan dicari. Dita : 

“Opo yo mbak, yo biasa si mbukak mozilla, trus suruh nulis trus nulis sing 

digolekki trus di enter”. Tahap awal pengenalan Dita ketika mengakses internet 

adalah mengetahui terlebih dahulu langkah-langkah pencarian. Dita :  “...cuman 

dikasih tau langkah-langkahnya itu kalau gini-gini trus kalau itu ak blum tek iso 

menguasai komputer yaudah tag diemin aja....” (Wawancara tanggal 18 Mei 2013, 

pukul 10:51 WIB). 

Hasil reduksi wawancara dengan Dita mengenai cara mengenal internet, 

menyatakan bahwa Dita mengenal internet sejak kelas 6 SD. Riwayat pendidikan 

SD yang dialami Dita memang sedikit berbeda dengan yang lain. Dita ini pernah 

mengalami perpindahan sekolah, hingga akhirnya SD LB/A Yaketunis menjadi 

pilihan terakhirnya. Di SD LB/A inilah Dita mendapatkan pelajaran mengenai  

internet. Pak Irfa’i adalah guru yang mengejarkan internet kepada Dita. Awal 

perkenalan dengan internet adalah dengan mengetahui terlebih dahulu langkah-

langkahnya. Pada proses pengenalan internet guru mengajarkan bagaimana 

membuka browser mozilla, kemudian Dita juga diajarkan mengetik pada kolom 

keyword dengan menuliskan apa yang akan dicari oleh Dita. 

Informan Heni mengenal internet semenjak kelas 6 Sekolah dasar. Heni : 

“Sejak kapan ya mbak, kalau internet si kelas 6 ya, kelas 6 kemarin”. Guru TIK di 
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SD yang mengajarkan internet untuk pertama kalinya kepada Heni. Heni : “Guru 

TIK ku yg SD dulu” (Wawancara tanggal 4 Mei 2013, pukul 08.47 WIB). 

Pengalaman heni dalam menggunakan internet pertama kali untuk mengerjakan 

PR dari guru, “Ketoe nggoleki PR deh” (Wawancara tanggal 18 Mei 2013, pukul 

10:51 WIB). Kemudian, untuk pelajaran pertama yang diterima Heni pertama kali 

adalah mengetahui cara-cara membuka browser, cara menemukan informasi, dan 

apa yang akan dicari. Heni : “Ya cara mbukae, cara nek nggoleki, sing digoleki ki 

kepie, ngono to” (Wawancara tanggal 18 Mei 2013, pukul 10:51 WIB). 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Heni mengenal internet semenjak 

kelas 6 SD tepatnya di SD LB/A Yaketunis. Yang memberi pengarahan dan 

pengertian mengenai internet adalah gurunya. Pengalaman yang didapat ketika 

mempelajari internet adalah ketika Heni mendapatkan tugas dari guru. Saat Pak 

Ahmad Maskuri memberi pelajaran mengenai TIK yang berkaitan dengan 

internet, yang pertama kali diajarkan adalah cara membuka browser, cara mencari, 

dan apa yang akan di cari. Hal tersebut dapat menunjang kemampuan Heni dalam 

menggunakan internet.  

Berbeda halnya dengan informan Wastoyo, Sigit, dan Fendi. Mereka 

mengenal internet dari bangku SMP/MTs. Informan Sigit mengenal internet 

semenjak kelas 7 atau sama dengan kelas 1 MTs. Sigit :  “Kelas 7” (Wawancara 

tanggal 29 April 2013, pukul 11.51 WIB). Yang mengajarkan pertama kali adalah 

Pak Tri, selaku Guru TIK di MTs Yaketunis Yogyakarta. Dalam pengenalan di 

internet yang dilakukan Sigit adalah untuk mencari berita dan video-video, Sigit : 

“Cari berita, cari video-video” (Wawancara tanggal 18 Mei 2013, pukul 10:51 
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WIB). Yang dipelajari pertama kali adalah bagaimana cara mencari informasi di 

internet, mengetahui langkah-langkah penemuannya. Senada yang diungkapkan 

Sigit : “Ya cara-cara mencarinya, kemudian ya langkah-langkahnya mencari itu 

bagaimana? Biar bisa ketemu” (Wawancara tanggal 18 Mei 2013, pukul 10:51 

WIB). 

Hasil wawancara dengan informan Sigit memberitahukan bahwa cara 

informan mengenal internet didapati ketika berada di MTs Yaketunis. Sebelum 

melangkah ke pelajaran internet, Sigit mendapatkan pengajaran mengenai 

pengenalan keyboard. Selanjutnya Pak Tri selaku guru TIK mengajarkan 

bagaimana saja cara mencari informasi di internet, beserta langkah-langkah 

penemuannya, agar informasi yang diinginkan dapat ditemukan. Hal yang 

dilakukan Sigit saat mengenal internet adalah untuk mencari-cari berita, mencari 

video-video. Kebiasaan Sigit dalam menemukan informasi di internet adalah 

mencari berita mengenai sepakbola. 

Informan selanjutnya yaitu Wastoyo. Mengenal internet semenjak kelas 7 

SMP/ MTs. Wastoyo mengatakan : “sejak kelas 7” (Wawancara tanggal 29 April 

2013, pukul 11.30 WIB). Yang mengajarkan pertama kali adalah Pak Tri Guru 

TIK di MTs Yaketunis Yogyakarta. Hal pertama yang dilakukan Wastoyo dalam 

menggunakan internet yaitu mencari tugas yang diberikan guru untuk mencari 

teks undang-undang Dasar. Wastoyo :  “Dulu tu suruh nyari teks UUD” 

(Wawancara tanggal 18 Mei 2013, pukul 10:51 WIB). Pelajaran pertama sebelum 

mengakses internet adalah mengetahui terlebih dahulu langkah-langkahnya. 
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Wastoyo mengungkapkan : “Langkah-langkah cari di internet ya” (Wawancara 

tanggal 18 Mei 2013, pukul 10:51 WIB).  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wastoyo, perkenalannya dengan 

internet sejak sekolah di MTs Yaketunis. Di SDnya dahulu, Wastoyo pernah 

mendapatkan pelajaran komputer mengenai pengenalan keyboard. Hal ini dapat 

menunjang kemampuan dalam menggunakan komputer. Awal mula Pak Tri 

mengajarkan siswa/siswi dalam menggunakan internet adalah mempelajari 

langkah-langkah penggunaan internet, bagaimana mencari yang benar, dari 

memasukkan keyword sampai memilih informasi. Pengalaman pertama yang 

didapat Wastoyo ketika menggunakan internet adalah mencari teks Undang-

Undang Dasar. Pengalaman Wastoyo dalam berinternet memang tidak banyak 

seperti siswa lain. Namun, menurut pengamatan penulis Wastoyo sudah bisa 

mencari informasi sendiri, dan juga sudah paham letak link-link yang ada.  

Informan yang berikutnya adalah Fendi. Fendi mengenal internet sejak 

kelas 4 SD, dan mendapat pelajaran internet di MTs Yaketunis dikenalkan lebih 

meluas lagi. Fendi : “Kalau kenal internet si sejak kelas 4 SD sudah kenal, cuman 

lebih meluasnya waktu pindah kesini, karena dituntut untuk bisa internet” 

(Wawancara tanggal 29 April 2013, pukul 11.58 WIB). Hal pertama yang didapat 

Fendi ketika mempelajari internet ialah bermain e-mail, karena dulu saat di SD 

semua tugas pelajaran dikumpulkan melalui e-mail. Fendi : “Yg pertama sih 

mainnya ke e-mail, kan dulu kalau disana kalau ada tugas langsung ke email 

walaupun masih SD” (wawancara tanggal 18 Mei 2013, pukul 10:51 WIB). 

Sedangkan untuk pelajaran pertama yang diterima Fendi adalah pemahaman 
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keyboard adalah pelajaran pertama sebelum menggunakan komputer, selanjutnya 

untuk pelajaran tentang internet adalah cara-cara browsing yang baik dan benar. 

Fendi : “Kalau saya sih pengenalan keyboard dulu”, setelah itu “Ya paling cara-

cara browsing” (wawancara tanggal 18 Mei 2013, pukul 10:51 WIB). 

Pengalaman pengenalan internet yang dialami Fendi berawal dari kelas 4 

SD. Hal pertama yang dipelajarinya dari guru SD adalah menggunakan e-mail. 

Segala tugas yang diberikan guru sudah langsung dikirimkan melalui e-mail. Hal 

ini menambah pengetahuan Fendi tentang salah satu kegunaan internet. Setelah di 

MTs Yaketunis siswa/siswi dituntut untuk bisa internet, Fendi memperluas 

pengetahuannya disini. Pak Tri selaku guru TIK, mengajarkan cara-cara browsing 

kepada siswa/siswi bertujuan agar siswa-siswi tidak ketinggalan perkembangan 

zaman. Seperti halnya pengalaman informan lain, Fendi juga mendapatkan 

pelajaran mengenai pengenalan keyboard dengan teknik 10 jari. 

Dari pembahasan mengenai awal perkenalan informan dengan internet 

didapat hasil sebagai berikut: 

No Hasil Pembahasan 

1 Sebelum mengenal internet, informan mendapatkan pengajaran tentang 

pemahaman keyboard. Dari hasil wawancara dengan informan, pengajaran 

keyboard dengan konsep 10 jari. Tujuan pengenalan keyboard bagi siswa 

adalah penguasaan awal bagi siswa/siswi tuna netra dalam proses 

penguasaan komputer. 

2 Setelah penguasaan keyboard, siswa/siswi dalam pengenalan internet 

diajarkan langkah-langkah pencarian. Pertama, langkah-langkah mencari 
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browser terlebih dahulu. Setelah itu, memasukkan kata kunci di kotak 

pencarian. Ketika hasil keluar, siswa/siswi memilih informasi yang sesuai. 

 

4.3.2 Tujuan Penggunaan Internet Oleh Informan 

Tujuan penggunaan internet tidak hanya sebagai pencarian informasi saja, 

namuan internet juga dapat sebagai hiburan, alat komunikasi dan jejaring sosial. 

Internet sebagai pencarian informasi bertujuan untuk membantu pengguna dalam 

menemukan suatu jawaban atas pertanyaan. Internet juga berperan penting 

sebagai alat komunikasi jarak jauh yang sangat fleksibel, bisa dibawa kemana 

saja, kapan saja dan dimana saja.  

Alat komunikasi yang sedang populer adalah berbentuk jejaring sosial 

seperti Facebook. Dengan adanya Facebook kita bisa berkomunikasi via chatting 

dengan siapa saja, tentunya harus dengan pengguna Facebook juga. Selain itu juga 

ada e-mail, alat komunikasi yang memiliki fasilitas untuk berbagi artikel, untuk 

mengirim pesan, dsb. Internet digunakan untuk jejaring sosial juga dapat menjadi 

hiburan, ada juga Game online yang semakin marak dikalangan remaja.  

Dalam melakukan pencarian tentunya mempunyai tujuan tertentu. 

Perbedaan tujuan yang diungkapkan masing-masing siswa tidak sama. Pendapat 

yang diutarakan oleh informan pertama sampai dengan terakhir tidak memiliki 

kesamaan, namun pada intinya tujuan melakukan penelusuran di internet adalah 

untuk mempermudah pencarian dan untuk mengetahui hal-hal baru. 

Penggunaan internet dapat mempermudah dalam pencarian informasi yang 

siswa/siswi MTs Yaketunis inginkan. Hal ini juga diungkapkan oleh Abdul, Heni, 
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Sigit, Budi, Dita dan Fendi bahwa tujuan menggunakan internet adalah untuk 

mengetahui segala informasi baru di dunia luar dengan cepat serta untuk 

mempermudah pencarian. Senada yang diungkapkan oleh Abdul bawasanya 

tujuan pengenalan internet adalah untuk mempermudah pencarian. Abdul: “Untuk 

mempermudah pencarian” (Wawancara tanggal 29 April 2013, pukul 11.21 WIB).  

Selain untuk mempermudah pencarian, informasi yang disajikan di 

internet tentunya sangat kompleks dan luas lingkupnya. Hal tersebut memicu 

pengguna agar lebih mudah mengetahui dunia luar. Bagi penyandang tuna netra 

hal tersebut merupakan tujuan mereka menggunakan internet. Hal tersebut sama 

seperti yang disampaikan oleh Heni : “Yo mungkin biar opo yoo, lebih mudah tau 

dunia luar. Pokokmen biar mempermudah ngono ae lah” (Wawancara tanggal 04 

Mei 2013, pukul 08.47 WIB). Dan juga yang disampaikan oleh Sigit, bawasanya 

tujuan mencari informasi di internet adalah mengetahui dunia luar. Sigit : “Biar 

tahu informasi sekitar.” (Wawancara tanggal 29 April 2013, pukul 11.51 WIB). 

Keterbatasan bukan alasan bagi siswa/siswi MTs Yaketunis untuk 

menambah wawasannya dalam hal berinternet. Tujuan melakukan pencarian 

informasi di internet membuat pengetahuan kita bertambah luas, dengan berbagai 

informasi yang disediakan kita dapat mengetahui dunia luar. Budi 

mengungkapkan : “Tujuannya menambah pengetahuan. Biar ga apa, ga gaptek 

walaupun kita punya keterbatasan” (Wawancara tanggal 29 April 2013, pukul 

11.37 WIB). 

Alasan tujuan penggunaan internet yang lain diungkapkan oleh Dita. 

Menurut Dita kecepatan waktu dalam proses pencarian informasi menggunakan 
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internet menjadikan Dita memilih internet untuk pencarian informasi. Hal ini 

seperti yang diungkapkan Dita : “yo ben cepet sii hehehe, rasah kakehan mikir” 

(Wawancara tanggal 29 April 2013, pukul 11.45 WIB). Senada dengan Fendi 

yang menyukai internet karena kecepatan memperbaharui informasi, baik dari 

dalam negeri maupun dalam negeri. Fendi : “Ya kadang kan mungkin kalau 

internet kan anu mbak, lebih cepat apa ya ‘anu’ hal yang baru gitu” (Wawancara 

tanggal 29 April 2013, pukul 11.58 WIB).  

Internet tidak hanya unggul dalam kecepatan memperbaharui informasi, 

namun juga dapat membuat penggunanya nyaman dan senang. Informasi-

informasi yang ada si internet misalnya berita bola, berita artis-artis dsb., menjadi 

hiburan tersendiri dan sebagai tambahan pengetahuan bagi siswa MTs Yaketunis 

Yogyakarta. Seperti yang diungkapkan oleh Wastoyo: “Yo paling cari-cari 

hiburan paling, hiburan ngrungokke berita, yo apik-apik, cari kesenangan, trus yo 

nganu cari pelajaran yang ga ada” (Wawancara tanggal 29 April 2013, pukul 

11.30 WIB). Wastoyo mengungkapkan bahwa tujuan mencari informasi di 

internet antara lain untuk hiburan, mencari berita terupdate, dan juga untuk 

mencari pelajaran yang tidak ada. 

Dari penjabaran diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya 

tujuan menggunakan internet adalah untuk memudahkan pencarian. Kecepatan 

dalam menemukan informasi menjadi keunggulan internet. Kita tidak perlu pergi 

kemana-mana untuk mencarinya, tinggal kita menuliskan apa yang akan kita cari 

di kolom pencarian pada google, semua informasi yang berkaitan akan keluar. 
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Selain itu, internet juga dapat menjadi hiburan bagi siapapun yang 

menggunakannya.  

Tujuan penggunaan internet dipengaruhi oleh adanya kebutuhan informasi. 

Dari proses reduksi hasil wawancara, peneliti menganalisis bahwa kebutuhan 

informasi siswa/siswi MTs Yaketunis Yogyakarta dibagi menjadi dua, kebutuhan 

informasi yang berkaitan dengan pembelajaran dikelas dan kebutuhan informasi 

yang sesuai dengan minat/hiburan. 

 

4.3.3 Pemanfaatan Internet 

Internet memberi kemudahan bagi penggunanya. Kemudahan dalam 

berbagai hal dan bentuk dapat dimanfaatkan pengguna. Menurut Rustandi 

manfaat yang diberikan internet sepenuhnya bermanfaat sebagai sumber 

informasi ilmu pengetahuan, untuk mencari jawaban tugas-tugas sekolah, 

mengumpulkan artikel tentang pelajaran, mengeksplor hasil karya dan masih 

banyak lagi informasi pengetahuan. Pencarian mengenai berita teraktual, sebagai 

pemenuhan kebutuhan dapat dilakukan dengan bantuan search engine  seperti 

google, yahoo, altavista maupun lycos. Penggunaan internet bagi siswa-siswi 

yang memiliki keterbatasan penglihatan, tidak mempergaruhi kemampuan dalam 

menggunakan media internet sebagai bahan referensi pembelajaran.  

Pemanfaatan internet oleh informan Abdul dilakukan dengan mencari 

informasi mengenai pelajaran dan musik. Hal ini diperkuat dengan pernyataannya 

yang berisi : “Kalo nyari itu seringnya ada, misalnya cari data atau download itu 

ada” (Wawancara tanggal 29 April 2013, pukul 11.21 WIB). Ketika Abdul ingin 

mencari informasi di internet, informasi yang telusuri sering ketemunya. Dan 
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juga ketika ingin mendownload musik atau download data itu menjadi hal yang 

mudah baginya. 

Untuk pencarian lagu, Abdul menggunakan halaman website khusus untuk 

download lagu yaitu wapdrek.com. Abdul bisa langsung mengetikkan alamat 

tersebut pada kolom url diatas. Selain lagu Abdul juga gemar melihat video atau 

film melalui media youtube.com. Abdul juga sudah bisa mendownload film yang 

digemarinya, biasanya film yang dicari adalah film yang terbaru atau terupdate. 

Hal yang membuat Wastoyo senang dengan internet adalah “Mudah 

mencari itu, tinggal tulis dibuka ketemu hlaa, arep golek opo wae” (Wawancara 

tanggal 29 April 2013, pukul 11.30 WIB). Internet memberikan manfaat yang 

memudahkan penggunanya. Kemudahan yang diberikan internet bagi 

penggunanya membuat Wastoyo menyukai internet. Ketika membuka browser, 

Wastoyo dapat menuliskan kata kunci yang diinginkan. Fasilitas yang disediakan 

sistem pencarian di internet berupa tempat penulisan keyword dapat pengguna 

manfaatkan untuk penemuan informasi.  

Informan Fendi mengungkapkan bahwa kesukaannya dengan internet 

dikarenakan internet itu “Praktis mbak, jadi apa yg kita ingin tinggal kita tulis aja 

pasti ada gitu. Kalau buku kan harus pindah-pindah buku gitu” (Wawancara 

tanggal 29 April 2013, pukul 11.58 WIB). Fendi menganggap internet itu praktis 

karena, dengan internet pencarian informasi itu menghemat tenaga dan waktu. 

Manfaat yang diberikan internet tidak hanya memudahkan pencarian, namun juga 

secara teknis tidak mengganggu. Komputer sebagai perantara utama ditambah 

dengan jaringan internet Fendi sudah bisa mengakses segala kebutuhannya. 
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Berbeda dengan buku yang memerlukan waktu lama dalam proses pencariannya, 

belum lagi jika tidak ditemukan dibuku tersebut Fendi harus berpindah buku 

untuk menemukannya, jelas itu sangat menguras tenaga dan menyita banyak 

waktunya. 

Informan Fendi memiliki kesenangan lain disamping mencari informasi 

melalui web, Fendi juga senang membuka situs youtube.com untuk pencarian 

video. Langkah-langkah pencarian hampir sama dengan pencarian web, namun 

yang berbeda hanya ketika membuka mozilla pada alamat url dituliskan 

youtube.com. Maka Penemuan video dapat langsung diakses. Kebiasaan Fendi 

ketika mengakses youtube adalah melihat mengenai video olahraga.  

Informan Budi, memanfaatkan internet dalam hal kelengkapan informasi 

yang disajikan. Informasi yang datang dari berbagai daerah membuat Budi 

menjadi mudah mencari hal yang diinginkannya tanpa perlu ketempatnya 

langsung. Budi menyatakan bahwa dengan internet: “kita jadi tau dunia luar, 

internet itu kan luas jadi kita tidak perlu kemana-mana biar tau” (Wawancara 

tanggal 29 April 2013, pukul 11.37 WIB). Kemudahan pengaksesan melalui 

internet dapat menambah wawasan kita, dari berbagai penjuru daerah sampai 

tingkat dunia. Hanya dengan menulis kata kuncinya kita dapat mengetahui isi 

berita terbaru yang diunggah di internet.  

Fasilitas yang disediakan sekolahan berupa Lab. Komputer dapat 

digunakan siswa/siswi dalam mengakses internet. Budi memanfaatkan fasilitas 

tersebut untuk menelusur informasi yang diinginkan. Selain fasilitas sekolah Budi 

juga mempunyai fasilitas pribadi yang menunjang proses penemuan informasi di 
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internet berupa HP dan leptop. Budi sering mengakses internet dengan leptop 

ketika di asrama. 

Pendapat yang dinyatakan Dita dalam penggunaan mengakses internet 

adalah simpel. Simpel disini dapat diartikan mudah mencari dan mudah 

ditemukan. Dita : “saya tu sukanya yang simpel-simpel ko mbak ga berbelit-belit 

hehe” (Wawancara tanggal 29 April 2013, pukul 11.45 WIB).  

Begitu pula pendapat Sigit mengenai internet : “Cari apa-apa itu bisa 

langsung dapat” (Wawancara tanggal 29 April 2013, pukul 11.51 WIB). Di 

internet segala informasi, dari berita terbaru, musik sampai video pun dapat 

dijelajahi dengan mudah. Begitu banyak manfaat yang diberikan internet, salah 

satunya adalah dengan internet apapun informasi yang diinginkan bisa langsung 

didapatkan. 

Internet memberikan kemudahan dalam pengaksesan informasi. Namun, 

hal yang tidak boleh dilupakan adalah informasi yang disediakan tidak semuanya 

bermanfaat. Seperti saat kita mengakses informasi di google, halaman hasil 

penemuan informasi tidak hanya satu namun ada banyak bahkan ratusan. Pilihan 

yang banyak membuat informan Heni mengalami kesulitan. Ketika Heni 

menggunakan internet, ketelitian dan kejelian merupakan hambatannya. Heni 

mengutarakan : “Kalo ketemu tu ketemu, tapi yo ak orangnya ga telaten ya jadi yo 

pengennya sing cepet ngono” (Wawancara tanggal 04 Mei 2013, pukul 08.47 

WIB). Heni berpendapat bahwa pencarian di internet memang cepat, namun 

ketika link-link keluar Heni merasa bingung dan ketika informasi yang dicari tidak 
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kunjung ditemukan maka Heni memutuskan untuk tidak mencari di internet. Hal 

ini membuat Heni tidak terlalu menyukai Internet. 

Dari hasil pembahasan diatas mengenai manfaat internet dalam hal 

pencarian dapat disimpulkan bahwa: 

No Hasil Pembahasan 

1 Internet adalah sebuah jaringan yang memuat informasi dari berbagai 

sumber, dimana sumber-sumber tersebut membantu pengguna dalam 

pemenuhan kebutuhanya. Dengan adanya internet dengan segala fitur-fitur 

yang disediakan dapat menarik perhatian pengguna untuk menjelajah 

informasi melalui internet. Manfaat internet sebagai pencarian membuat 

pengguna merasa nyaman dengan adanya internet kita bisa mencari 

informasi di mesin pencari cepat yang dapat memberi kita ribuan link 

berdasarkan kata kunci yang diinginkan.  

 

4.3.4 Kesulitan Dan Solusi Dalam Menggunakan Internet 

Ketika siswa-siswi melakukan penelusuran dengan internet, tidak semua 

pencarian berhasil. Ketepatan dan keakuratan informasi belum sepenuhnya 

menjamin kebenaran informasi. Pasti ada kendalanya, dan mereka sudah 

mengantisipasi solusi yang akan mereka berikan. Kesulitan dan solusi saat 

menggunakan internet.  

Dari analisis hasil wawancara manyatakan bahwa informan pertama, 

Abdul menyatakan bahwa permasalahan atau kendala yang dihadapi saat 

melakukan pencarian menggunakan media internet adalah link-link atau halaman-
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halaman yang memuat hasil pencarian. Hal ini diperkuat dengan wawancara 

Abdul yang menyatakan : “Link-linknya, misalnya di google itu link-linknya 

banyak”. Untuk mengantisipasi kendala yang dihadapi, informan ini bertanya 

dengan teman. Abdul : “Tanya temen-temen paling” (Wawancara tanggal 29 April 

2013, pukul 11.21 WIB). 

Hasil analisis Wastoyo Berbeda dengan Abdul. Informan Wastoyo ini 

mengalami kendala masalah jaringan. Senada dengan hasil wawancara dengan 

Wastoyo : “Paling loading paling, hehe”. Jaringan internet di MTs Yaketunis 

Yogyakarta, tidak selalu stabil, terkadang mengalami kelemahan dalam 

pengaksesan. Adapun untuk mengatasinya, Wastoyo mencari informasi di media 

lain, Wastoyo : “Radio, TV mbak. Mudah cari2 berita, wong karo turu-turu we 

entuk berita ko. Sekarang lewat radio lewat TV, waa” (Wawancara tanggal 29 

April 2013, pukul 11.30 WIB). Bagi Wastoyo informasi tidak hanya dapat dicari 

melalui internet saja, namun bisa juga dicari menggunakan media lain seperti TV, 

Radio bahkan sambil bersantai kita juga bisa mendapatkan informasi. 

Hambatan yang dihadapi informan Budi ini hampir sama dengan yang 

Wastoyo, kendala dalam pencarian informasi adalah masalah jaringan. Budi 

menyatakan : “Biasanya loadingnya lama”. Namun untuk jalan keluar dalam 

pencarian di internet Budi memilih mencari di perpustakaan. Budi : “Ya cari 

tempat lain. Ya diperpustakaan” (Wawancara tanggal 29 April 2013, pukul 11.37 

WIB). Selain internet tentunya fasilitas perpustakaan di MTs Yaketunis 

Yogyakarta dapat membantu kesulitan siswa. Walaupun dalam kenyataannya 
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pemanfaatan perpustakaan kurang maksimal, namun keberadaannya masih sangat 

diperlukan bagi siswa sendiri. 

Pengalaman yang dialami informan Dita ini berbeda dengan pengalaman 

informan lain. Dita jarang sekali mencari informasi di internet, dia lebih banyak 

meminta bantuan kakaknya yang berada dirumah, atau mencari lewat radio dan tv. 

Dita : “Kalau pas dulu enggak sih cuman cari-cari cerita-cerita”. Biasanya selain 

waktu pelajaran TIK, Dita jarang sekali mencari di internet. Dita bahkan meminta 

kakaknya yang ada dirumah untuk mencarikan. Tapi Dita ini tetap tidak 

melupakan cara-cara pencarian di internet. Solusi jika Dita tidak menemukan di 

internet adalah : “Nyari2  di buku, radio, tv, ato tanya-tanya kakak yang disini, 

guru-guru kalau enggak ketemu yaudah” (Wawancara tanggal 29 April 2013, 

pukul 11.45 WIB). Ketika Dita tidak menemukan informasi di media lain, Dita 

memilih bertanya kepada kakak kelas atau guru-guru yang ada di Sekolah.  

Permasalahan yang dihadapi informan Sigit ini hampir sama dengan 

informan Abdul dan Wastoyo. Ketika menekan tombol ‘enter’ hasil yang keluar 

terdapat banyak pilihan program atau hasil pencarian, informan ini merasa 

kebingungan. Sigit : “Kalo pas milih program sama, loading-loading”. Lalu untuk 

solusinya, Sigit : “Kalau denger-denger orang bicara itu. Trus nanti dikembangin 

sendiri” (Wawancara tanggal 29 April 2013, pukul 11.51 WIB). Sigit lebih suka 

mencari informasi dari orang lain, ketika mendengarkan pembicaraan orang yang 

selanjutnya akan dikembangkan sendiri. 

Keterbatasan yang dialami oleh informan Fendi, bukan menjadi 

penghambat utama dalam proses pembelajaran. Pengalaman informan dalam 
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menelusur informasi masih tergolong mudah. Penglihatan informan ini tergolong 

low vision, sehingga masih bisa melihat walaupun sedikit. Informan ini belum 

pernah mengalami kendala dalam proses pencarian, Fendi : “Kalau saya sih ga 

ada”. Alasan Fendi adalah : “Ga tau misalnya kalau nyari di internet itu ya pasti 

ada walaupun kadang ga sesuai tapi ada mbak, ga pernah ga ada kalau saya nyari 

itu” (Wawancara tanggal 29 April 2013, pukul 11.58 WIB). Karena menurut 

Fendi segala informasi yang dicari pasti dapat ditemukan walaupun kurang sesuai 

kebutuhan.  

Kendala yang dihadapi informan Heni ini hampir sama dengan Sigit yaitu 

masalah pemilihan link-link yang berkaitan. Heni : “Iya milih2nya gitu, cuma itu 

sih”. Dalam pemilihan informasi di saat pencarian, informan ini tidak suka 

mempersulit diri. Heni : “Yooo kalau aku terus terang ga suka bertele-tele, ak 

senenge langsung. Senenge sing cepet lah intine. Jadi umpamane di internet ga 

dapet yowes tag matiin ak lebih baik nyari ke tempat lain” (Wawancara tanggal 04 

Mei 2013, pukul 08.47 WIB). Ketika informan melakukan pencarian di internet 

tidak dapat ditemui, maka Heni ini lebih suka  untuk mencari ditempat lain yang 

sekiranya langsung dapat. 

Dari hasil pembahasan diatas, dapat di simpulkan bahwa kesulitan yang 

dihadapi informan dan solusi apa saja yang akan dipakai ketika mengalami 

kesulitan, yaitu: 

No Hasil Pembahasan 

1 Kesulitan yang dialami informan pada umumnya masalah jaringan internet 

yang lemah. Hal tersebut dapat mengakibatkan lambannya proses penemuan 
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informasi.  

2 Selain masalah jaringan, hasil penemuan berupa link-link yang berjumlah 

banyak, menyebabkan siswa kesulitan untuk memilih link2 yang sesuai 

dengan informasi yang dicari. Pemilihan link yang memerlukan waktu yang 

cukup lama untuk memahami isi halaman.  

3 Semua hasil informasi yang dikeluarkan internet memang tidak sepenuhnya 

sesuai dengan yang diinginkan, namun hal tersebut sekiranya dapat menjadi 

bahan referensi bagi informan. 

4 Kesulitan yang dialami siswa tidak mengurungkan niat mereka untuk tidak 

mencoba mencari solusinya. Siswa/siswi memilih untuk mencari informasi 

di Tv, Radio dan bertanya kepada teman. 

 

4.4 Perilaku Penemuan Informasi di Internet oleh siswa/siswi Tuna Netra di 

MTs Yayasan Kesejahteraan Tuna Netra Islam Yogyakarta 

Dalam sub-bab ini membahas tentang perilaku penemuan informasi yang 

dilakukan oleh siswa/siswi yang akan dipengaruhi oleh interaksi dengan sistem 

informasi komputer. Komputer merupakan alat bantu manusia dalam mengerjakan 

sesuatu agar lebih mudah. Seperti halnya di MTs Yaketunis Yogyakarta, 

komputer merupakan salah satu sarana yang diberikan sekolah untuk menunjang 

ketrampilan siswa/siswi. Sarana utama penunjang penemuan informasi di internet 

adalah adanya jaringan internet di sekolah.  

Proses penemuan informasi terbagi atas kebutuhan informasi, sumber yang 

digunakan untuk menemukan informasi, cara mencari informasi dan software 
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yang digunakna dalan memunjang penemuan informasi. Semua informasi terkaji 

dalan sub-sub dibawah ini. 

4.4.1 Kebutuhan Informasi 

Kebutuhan informasi siswa dalam penelusuran informasi di internet 

memiliki kecenderungan yang hampir sama, satu dengan yang lainnya. Kemauan 

yang tinggi dalam penguasaan komputer sangat terlihat sekali, siswa/siswi 

dituntut untuk bisa menggunakan komputer. Proses pembelajaran yang sudah 

memanfaatkan komputer juga merupakan alasan utama bagi guru untuk mendidik 

siswanya agar terampil menggunakan komputer. Terlebih di MTs Yaketunis 

Yogyakarta memiliki jaringan internet, tujuannya untuk membantu siswa dalam 

mengakses informasi lebih luas. Jaringan internet dipasang oleh pihak asrama 

yang tujuannya agar siswa/siswi bahkan mahasiswa yang tinggal di Asrama 

Yaketunis dapat memanfaatkan jaringan internet untuk hal yang positif. 

Proses pembelajaran di MTs Yaketunis Yogyakarta sudah memanfaatkan 

internet sebagai sarana penunjangnya. Tugas-tugas yang diberikan guru pun 

sudah merujuk ke internet. Kemauan siswa dalam menggunakan internet tidak 

hanya berdasarkan tugas yang diberikan guru saja, namun siswa menjadi dapat 

mengenal internet lebih luas. Siswa juga belajar menggunakan jejaring sosial, 

membuka situs web-web yang belum pernah mereka kunjungi. Hal tersebut 

dilakukan berdasarkan minat dari masing-masing siswa. Hal-hal yang dilakukan 

siswa dalam menggunakan internet tentunya mendapat dukungan dari guru-guru, 

selagi informasi yang diakses itu bermanfaat dan positif. 
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Waktu yang biasa dimanfaatkan siswa ketika menelusur informasi adalah 

jam-jam kosong. Siswa-siswi sudah bisa menghidupkan dan mematikan komputer 

dengan sendirinya. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat guru TIK pak Tri. Pak 

Tri mengatakan bahwa “mereka sudah bisa menyalakan dan mematikan komputer 

sendiri. Biasanya pas jam kosong itu mereka menggunakan laboratorium ini” 

(Wawancara tanggal 4 Mei 2013, pukul 7:15 WIB). 

Kebutuhan informasi siswa/siswi kelas 2 MTs Yaketunis, terbagi atas dua 

bagian. Kebutuhan berdasarkan kegiatan belajar dan kebutuhan berdasarkan 

minat. Kebutuhan informasi berdasarkan kegiatan belajar berupa tugas yang 

diberikan guru yang memanfaatkan internet. Sedangkan yang berdasarkan minat 

yaitu siswa/siswi memanfaatkan internet dengan tujuan untuk hiburan atau 

kesenangan masing-masing. 

Untuk pemenuhan kebutuhannya Abdul memanfaatkan keberadaan 

internet di sekolah. Tugas yang diberikan oleh guru belum sepenuhnya mengacu 

ke internet, namun sebagian besar tugas yang diberikan oleh guru merupakan 

tugas yang dalam penemuannya menggunakan internet. Selain itu Abdul juga 

memanfaatkan internet untuk mencari informasi diluar tugas sekolah, antara lain 

untuk “biasanya download lagu”, “berita olahraga”, “misalnya film indonesia”, 

“videoklip gitu” (wawancara tanggal 30 Mei 2013, pukul 11:31 WIB). Hal yang 

disukai Abdul adalah menonton film, mendownload lagu, mengakses berita bola 

terbaru dan mendengarkan videoklip terbaru.  

Dalam penemuan informasi di internet Abdul memanfaatkan waktu-waktu 

tertentu. Ketika jam-jam sekolah penelusuran mengenai pelajaran Abdul 
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menggunakan Lab. Komputer. Sedangkan untuk penemuan yang tujuannya untuk 

hiburan, Abdul memilih untuk menggunakan fasilitas pribadi berupa leptop yang 

dimilikinya. Waktu yang digunakan adalah ketika di asrama, yaitu waktu pulang 

sekolah. Abdul juga memiliki HP (handphone) yang sudah dilengkapi fasilitas 

untuk anak berkebutuhan khusus, di dalamnya sudah terinstal program JAWS. 

Kemudahan fasilitas yang dimiliki Abdul dapat menjadi sarana penunjang 

baginya untuk memaksimalkan potensinya di bidang teknologi informasi. 

Kepentingan masing-masing individu dalam menemukan informasi di 

internet tidak sama satu dengan yang lainnya. Bagi Budi kepentingan dalam 

mengakses internet adalah untuk “buat cari pelajaran, kalo pertama kali sih lagi 

seneng-senengnya download lagu”, kalau sekarang Budi lebih sering mengakses 

mengenai pelajaran “tentang sejarah PKI” (wawancara tanggal 30 Mei 201, pukul 

12:10, 13:08 WIB). Tujuan Budi mencari informasi di internet adalah untuk 

memenuhi kebutuhannya dalam hal pelajaran, dan juga untuk menambah 

wawasan mengenai hiburan yang sedang berkembang di masyarakat. Untuk 

mengimbangi kesenangannya dengan internet Budi tidak melupakan bahwa 

manfaat internet untuk pencarian tidak hanya untuk hiburan semata, namun juga 

untuk mengakses informasi yang mendukung pelajaran di sekolah. Selain untuk 

pelajaran, Budi memanfaatkan internet untuk mendownload lagu. Lagu 

kegemarannya berjenis pop, baik lagu indonesia maupun barat.  

Dari hasil wawancara, kegiatan penemuan informasi yang dilakukan Budi 

memanfaatkan jam-jam kosong. Seperti yang telah diungkapkan Pak Tri selaku 

gutu TIK di MTs Yaketunis, bahwa siswa/siswi sudah biasa menggunakan Lab. 
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Komputer ketika jam kosong untuk mengisi waktu luang.  Begitu pula yang 

dialami Budi, dengan memanfaatkan jam kosong Budi dapat menambah wawasan 

berinternet. Selain di Lab. Komputer Budi juga memiliki leptop pribadi yang 

digunakan saat diasrama atau diluar jam sekolah. Diakui olehnya bahwa 

intensitas penemuannya lebih sering menggunakan leptop, “malah sering pake 

leptop ngaksesnya daripada komputer” (wawancara tanggal 30 Mei 201, pukul 

13:08 WIB). 

Informan yang selanjutnya yaitu Wastoyo. Informasi ini senang 

mengakses berita. Berita yang digemarinya adalah “paling banyak berita bola” 

(wawancara tanggal 30 Mei 2013, pukul 13:34 WIB). Untuk menambah 

pengetahuannya mengenai sepakbola, Wastoyo juga sering mencari informasi 

mengenai “profil pemain bola, negara-negara” (wawancara tanggal 30 Mei 2013, 

pukul 13:34 WIB). Pemanfaatan jam-jam kosong di sekolah digunakan Wastoyo 

untuk mencari informasi yang diinginkannya.  

Jenis-jenis informasi yang ada di internet beraneka macam, dapat berupa 

dokumen, video maupun gambar. Kegemaran membaca membuat dita menyukai 

cerita-cerita pendek. Pengalaman Dita mengenai internet tidak banyak, Dita 

memanfaatkan internet hanya untuk mencari hiburan saja “nyari opo yo mbak, 

Cuma nyari-nyari cerita, cerpen sih” (wawancara tanggal 30 Mei 2013, pukul 

12:01 WIB). Hiburan yang dimaksud adalah bacaan-bacaan cerpen atau novel. 

Disamping itu dita tidak melupakan kewajibannya sebagai pelajar untuk belajar. 

Ketika pelajaran internet, Dita mencari topik yang berkaitan dengan pelajaran. 

Namun hanya saja hal tersebut tidak diterakannya ketika diluar jam sekolah.  
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Informan Sigit memiliki kesamaan dengan Wastoyo dalam hal pencarian 

di internet. Jenis informasi yang dicari Sigit berupa dokumen tentang sepakbola. 

Selain itu Sigit juga mengakses video yang berkaitan tentang sepakbola, yaitu 

“video-video tentang suporter bola” (wawancara tanggal 30 Mei 2013, pukul 

11:42 WIB). Apapun jenis informasinya, baik berupa dokumen atau video Sigit 

menggemari informasi mengenai sepakbola. Untuk pencarian yang berdasarkan 

pelajaran, digunakan sigit ketika pelajaran dimulai. 

Pengenalan internet didapat Fendi ketika masuk ke MTs Yaketunis. 

Pertama kali yang dicari Fendi ketika menelusur informasi “dulu sih artikel-

artikel gitu” (wawancara tanggal 30 Mei 2013, pukul 13:19 WIB). Pencarian 

informasi Fendi tidak selamanya mengenai minat saja, namun juga pencarian 

informasi berdasarkan kebutuhan pokok sebagai pelajar. Pencarian materi-materi 

dapat menambah wawasan Fendi dalam belajar. Selain itu, Fendi juga gemar 

mencari informasi berupa musik dan video. Fendi menyatakan bahwa ketika 

mengakses informasi di youtube yang sering diakses berupa “kebanyakan video 

olahraga itu”, dan juga untuk pencarian mengenai musik Fendi memiliki halaman 

tersendiri khusus untuk musik yaitu webtrik.com.  

Dari hasil wawancara dengan Heni, pengalamannya dalam melakukan 

penemuan informasi di internet tidak banyak. Jarang sekali Heni memanfaatkan 

internet sebagai bahan referensi utama baginya. Heni mengakui bahwa internet 

segala informasi dapat ditemukan. Namun, kemauan mencari berdasarkan 

kebutuhan masing-masing informan. Hal yang dilakukan Heni ketika mengakses 
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internet yaitu “jane aku ki nak neng internet ki mbak, paling Cuma nonton film” 

(Wawancara tanggal 4 Mei 2013, pukul 08.47 WIB).  

Untuk pencarian yang berdasarkan kebutuhan di sekolahan, Heni jarang 

sekali memanfaatkan internet, jika memang tidak perlu. Kalau bisa tugas yang 

diberikan guru dikerjakannya sendiri. Tujuan Heni mengakses internet sebagai 

hiburan dan memudahkan pencarian. 

4.4.2 Sumber Yang Digunakan Untuk Menemukan Informasi 

Kebutuhan siswa yang beragam menuntut pengaksesan internet dalam 

membantu proses penemuan informasi. Sumber informasi yang dipilih adalah 

internet. Internet memiliki cakupan informasi yang luas. Apapun informasi yang 

dibutuhkan pasti ada. Dari pengenalan web-web yang memuat informasi umum, 

seperti puisi, drama, dan kumpulan informasi mengenai pelajaran semua ada. 

Pelajaran browsing maupun searching telah didapat siswa semenjak masuk kelas 

1 di MTs Yaketunis Yogyakarta. Ketrampilan serta kemampuan yang dimiliki 

masing-masing siswa dalam melakukan penemuan informasi di internet berbeda-

beda.  

Menurut hasil wawancara, peneliti menganalisis bahwa internet menjadi 

sumber pencarian informasi bagi siswa/siswi MTs Yaketunis Yogyakarta. Baik 

informasi ynag berhubungan dengan pelajaran maupun diluar pelajaran. Alasan 

siswa/siswi menjadikan internet sebagai sumber belajar karena dengan adanya 

internet, informasi yang dibutukan oleh pengguna bisa didapatkan dengan cepat 

dan mudah. 
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4.4.3 Cara Mencari Informasi 

Cara menemukan informasi yang dilakukan masing-masing siswa tentunya 

tidak sama. Ketidaksamaan perilaku yang ditunjukkan siswa-siswi merupakan 

keunikan tersendiri. Penggunaan komputer dan  jaringan internet sebagai sarana 

penunjang pencarian informasi memang sangat membantu. Senada dengan yang 

diungkapkan Bu Yanti, salah satu Guru di MTs Yaketunis bahwa “ya disini udah 

pake internet semua ko, saya tugas itu kalo saya ga masuk cari materi di Lab. 

Semuanya sudah pakai internet” (wawancara tanggal 21 Januari 2013, pukul 

11:03 WIB). Tidak hanya Pak Tri saja selaku Guru TIK yang memanfaatkan 

internet sebagai penyedia layanan yang memudahkan pengguna dalam mencari 

informasi. 

Menurut hasil observasi peneliti, proses penemuan informasi oleh siswa 

dilakukan ketika pelajaran olahraga yang ketika itu sedang pelajaran materi. 

Siswa diminta mencari materi mengenai renang. Pak Tri selaku guru yang 

mengampu memberikan tugas kepada siswa mengenai berenang. Selanjutnya 

siswa menghidupkan komputer secara mandiri, kemudian membuka program 

JAWS untuk melakukan seting suara, setelah sesuai dengan kebutuhan. 

Siswa/siswi membuka browser mozilla. 

Informan pertama yaitu Abdul. Keterbatasan penglihatan bukan menjadi 

penghalang baginya. Proses penelusuran yang dilakukan oleh Abdul memang 

tidak begitu cekatan. Cara Abdul dalam melakukan penelusuran mengacu pada 

suara yang dikeluarkan oleh program JAWS. Seperti yang dinyatakan Abdul : 
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“Biasanya di komputer dipasang suara” (Wawancara tanggal 29 April 2013, 

pukul 11.21 WIB).  

Berdasarkan hasil observasi Abdul sedikit lebih lamban dibandingkan 

teman yang lain. Ketika peneliti mengamati, pada saat Abdul menggunakan 

komputer dan melakukan penelusuran prosesnya memang sedikit lama. Dari 

menyalakan komputer Abdul ini sedikit mengalami kendala, komputer yang 

digunakan sedikit mengalami erorr. Loading komputer yang lama serta pencarian 

mozilla yang waktu itu juga sedikit terhambat karena Abdul mencari menggunkan 

kursor yang terdapat pada komputer.  

Kebanyakan siswa sudah sampai pada materi yang diajukan oleh guru, 

namun Abdul ini memiliki kecepatan yang berbeda dengan teman lain. Saat 

informan ini melakukan penemuan di internet, ditengah prosesnya dibantu oleh 

teman yang lain yang berada disampingnya, yaitu Fendi. Link penemuan sudah 

didapat tinggal mas Abdul sendiri yang mencari materi mana yang akan dibuka.  

Ketika peneliti melakukan observasi pun Abdul ini menggunakan program 

Damayanti, yang sebelumnya menggunakan JAWS. Untuk memahami secara 

detail isi halaman yang kita buka di internet, Abdul bisa saja memanfaatkan 

Damayanti untuk mengetahui apa saja isi yang ada di dalam halaman tersebut. 

Informasi yang biasa diakses Abdul adalah mengenai tugas atau download 

lagu. Proses yang dilakukan tentunya melalui beberapa tahap. Pertama, sebelum 

menggunakan internet Abdul menyalakan komputer terlebih dahulu. Kedua, 

setelah komputer menyala Abdul mencari browser yang biasa digunakan yaitu 

mozilla firefox. Ketiga, halaman mozilla telah dibuka Abdul memulai menulis 



73 

 

kata kunci yang akan dicarinya, kemudian menekan enter. Keempat, ketika hasil 

sudah keluar semua, Abdul membuka satu persatu halaman yang tersedia untuk 

mengetahui isi yang sesuai dengan yang dicarinya.  

Informan Wastoyo memiliki perilaku yang berbeda dengan Abdul. Ketika 

peneliti melakukan observasi, Wastoyo yang sedang melakukan penelusuran 

melalui media internet dengan cepat dan cekatan mencari informasi yang 

ditugaskan oleh Pak Tri. Saat itu merupakan pelajaran olahraga, maka siswa 

diminta mencari materi tentang olahraga yaitu tentang berenang. Menurut 

pengamatan peneliti Wastoyo ini tidak mencari yang diperintahkan guru. Dia 

malah mancari informasi tentang Bola kegemarannya. Cara guru mengetahui 

apakah siswa mencari sesuai tema atau tidak dengan mendengarkan program 

JAWS berbicara  

Langkah-langkah penemuan informasi yang dilakukan Wastoyo bermula 

dari menghidupkan komputer terlebih dahulu. Sebelum membuka mozilla 

Wastoyo membuka aplikasi JAWS untuk mengatur kecepatan suara yang 

dikeluarkan. Setelah dirasa pas, Wastoyo melanjutkan membuka mozilla untuk 

memulai melakukan pencarian. Kolom pencarian yang ada pada halaman muka 

mozilla dapat digunakan untuk meletakkan kata kunci yang akan dicari. Halaman 

pencarian pada mozilla sudah merujuk ke google secara otomatis, sehingga 

pengguna tidak perlu membuka halaman google.com. Hasil pencarian berupa 

link-link yang memuat halaman-halaman yang sesuai atau mendekati dengan kata 

kunci yang dicari. Untuk mengetahui link mana yang sesuai Wastoyo membuka 

satu persatu link tersebut.  
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Informan yang selanjutnya adalah Budi. Keterbatasan yang dimiliki budi 

bukan menjadi penghambat. Ketika Budi melakukan penemuan mengenai 

pelajaran olehraga. Budi ini tidak membutuhkan bantuan dari teman. Ketika 

mengalami kesalahan budi bisa memperbaikinya. Budi merupakan anak yang 

pendiam, ketika proses penelusuran di internet budi ini tidak banyak bicara. 

Ketika guru meminta mencari tema yang sesuai dengan pelajaran, budi ini tidak 

ikut bicara seperti teman yang lain, dia diam dan serius mencari informsi 

tersebut. Walaupun langkahnya sedikit lamban namun pasti.  

Informasi yang diakses Budi melalui internet lebih ke video dan musik. 

Budi mencari informasi mengenai video melalui youtube.com. Budi dapat 

mendownloadnya sebagai koleksi atau hanya dilihat saja. Cara pencarian video 

Budi mula-mula dari membuka mozilla sebagai perantaranya. Kemudian 

memasukkan alamat youtube.com, pada kolom pencarian di youtube ketikkan 

mengenai subyek yang akan dicari. misal film habibi-ainun lalu tekan enter untuk 

memunculkan hasilnya.  

Ketika penelusuran di waktu pelajaran olahraga, Dita membuka mozilla 

sebagai perangkat pencarian. Kemudian, dia melakukan pencarian yang dibantu 

dengan Pak Tri yang berada disebelahnya. Alamat yang dituju adalah 

www.google.com. Kemudian Dita memulai mencari pelajaran yang terkait dengan 

olahraga renang. Namun disela-sela pencarian dita juga membuka youtube. Dita 

ditemani Heni dalam pencarian, pemegang komputer adalah dita, sedangkan heni 

hanya duduk disebelahnya. 
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Dalam pencarian informasi Dita tidak suka mempersulit diri, ketika 

informasi yang dicari di internet tidak didapatnya Dita langsung cari ke tempat 

lain. Proses yang dialami Dita dalam melakukan penemuan informasi di internet 

tidak berbeda dengan informan lain. Pertama-tama membuka browser mozilla, 

kemudian mengetik kata kunci yang dicari. Setelah hasilnya keluar Dita memilih 

setiap link untuk dibaca inti-intinya. Ketika informasi tidak sesuai maka Dita 

tidak ingin melanjutkan pencariannya lagi.  

Informan heni menyatakan bahwa dirinya tidak terlalu menyukai internet 

sebagai sarana utama pencarian informasi. Biasanya informasi yang diakses heni 

adalah mengenai informasi diluar pelajaran. Heni menyatakan : “Mungkin 

seumpama lagi isenk ki sok nonton film, kayak negeri lima menara trus tanah 

subuh. Pokoe sing aeng-aeng ngono hlo mbak kadang kalau lagi iseng ngetik 

nyari sejarah Yaketunis gt, tapi yg muncul sejarah braile dari yaketunis tu mesti 

muncul” (Wawancara tanggal 04 Mei 2013, pukul 08.47 WIB). Informasi umum 

yang pernah diakses heni, adalah informasi mengenai sejarah Yaketunis. Untuk 

informasi tentang pelajaran, sangat jarang sekali karena internet terlalu ribet dan 

banyak pilihannya. Keruwetan itulah yang tidak disukai heni. 

Dalam proses pencariannya Heni sudah menguasai cara-caranya, seperti 

membuka mozilla, kemudian mengetikkan yang akan dicari sampai mendapatkan 

hasil yang diinginkan. Hal ini tidak mengurungkan niat Heni untuk berinternet, 

banyak hal yang dapat ditemui di internet baik berupa hiburan seperti melihat film 

atau hanya sekedar mencari berita terbaru. 
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Informan yang selanjutnya adalah Fendi. Informan ini mengalami low 

vision, sehingga penglihatannya tidak begitu jelas seperti orang awam. Informasi 

yang biasa dicari informan ini adalah pelajaran. Tugas-tugas yang diberikan guru 

coba ditelusuri internet. Menurut hasil observasi, ketika pelajaran olahraga yang 

pada saat itu berada di Laboratorium komputer, Fendi tidak mengalami kesulitan 

seperti halnya informan lain. Dengan keterbatasan penglihatan yang dimiliki, 

Fendi masih bisa mengakses informasi secara leluasa. Kesulitan saat informasi 

yang dicari tidak ada, informan ini tidak ambil pusing. Karena menurut Fendi, 

semua informasi yang dicari pasti ada jawabnya, walaupun kurang tepat namun 

hal ini masih bisa diantisipasi olehnya, dengan bertanya dengan teman. Fendi 

berpendapat : “Ga tau misalnya kalau nyari di internet itu ya pasti ada walaupun 

kadang ga sesuai tapi ada mbak, ga pernah ga ada kalau saya nyari itu” 

(Wawancara tanggal 29 April 2013, pukul 11.58 WIB). 

Menurut pengamatan peneliti saat fendi melakukan penemuan informasi di 

internet. Fendi bersama sigit, dengan bergantian mereka menelusur informasi. 

Disela-sela pencarian yang waktu itu giliran sigit, fendi menolong temna yang 

membutuhkan bantuannya. Misalkan Abdul yang berasa disampingnya, terlihat 

masih mengetik, fendi membantu abdul untuk menemukan informasi yang 

diinginkan. Begitupula dengan sigit yang juga turut dibantu fendi. Setelah giliran 

fensi melakukan penelusuran. Dia begitu tenang dalam pencarian, karena sudah 

mahir dan terbiasa menggunakan fendi tidak mengalami kesulitasn dalam 

pencarian. 
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Proses pencarian yang dilakukan Fendi tidak berbeda dengan yang lain. 

Hal pertama yang dilakukan adalah menghidupkan komputer, kemudian 

mengatur kecepatan pada JAWS. Setelah itu, untuk memulai menelusur 

membuka mozilla terlebih dahulu. Pencarian subyek dapat dilakukan dengan 

menulis kata kunci ke kolom yang tersedia pada halaman muka mozilla. Langkah 

selanjutnya menekan enter, akan keluar hasil penelusuran berupa link-link. Fendi 

ini memiliki penglihatan yang rendah sehingga dalam pencarian Fendi tidak perlu 

membuka satu persatu karena Fendi dapat melihat walaupun dengan jarak yang 

dekat. 

Informan Sigit yang pada saat itu satu komputer dengan fendi, memiliki 

jatah pertama dalam penelusuran. Sigit juga termasuk siswa yang sudah 

dikatakan bisa dalam penelusuran. Namun kesulitan yang biasa dilakukan sigit 

adalah ketika hasil penelusuran keluar, muncul beberapa alamat yang memuat 

informasi yang serupa. Hal tersebut adalah kelemahan sigit. Sigit mengatakan 

kesulitan yang dihadapi adalah “kadang salah tulis, sama kalau buka kadang 

sulit” (Wawancara tanggal 29 April 2013, pukul 11.51 WIB). Pemilihan link 

yang sesuai adalah kesulitannya. 

Jenis pencarian yang biasa dilakukan Sigit selain berupa web atau 

dokumen juga berupa video. Baik berita maupun video Sigit mengakses berita 

mengenai bola. Langkah-langkah penelusurannya pertama, membuka mozilla 

kemudian memasukkan kata kunci yang akan dicari. lalu tekan enter dan hasilnya 

akan keluar, Sigit membuka satu-persatu halaman atau link yang tersedia, sampai 

akhirnya halaman yang sesuai ditemukan. Begitu pula dengan pencarian video, 



78 

 

pada halaman muka mozilla diketikkan alamat youtube.com. Kemudian pada 

kolom pencarian video diketikkan kata kunci yang dicari. 

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai kebutuhan informasi, sumber 

informasi yang digunakan untuk menemukan informasi dan cara mencari 

informasi, didapat kesimpulan sebagai berikut: 

No Hasil Pembahasan 

1 Kebutuhan informasi siswa/siswi tuna netra MTs Yaketunis Yogyakarta, 

terbagi menjadi dua: 

� Pertama, kebutuhan informasi berdasarkan pelajaran. Siswa/siswi 

tuna netra dalam pencarian tugas sudah memanfaatkan internet. 

Internet sangat mempermudah pencarian, selain itu juga dapat 

menambah wawasan pengguna. Guru menjadi motivator utama, 

dalam artian Guru selalu mengajarkan, mendukung siswa/siswinya 

yang memiliki bakat atau kemampuan berinternet. 

� Kedua, kebutuhan informasi berdasarkan minat. Keinginan setiap 

untuk dapat mempelajari berbagai hal sangat dominan bagi 

siswa/siswi tuna netra. Manfaat internet bukan hanya sekedar untuk 

pencarian tugas sekolah, namun juga untuk mencari dan 

mendapatkan informasi terbaru. Keinginan siswa/siswi dalam 

memahami internet tidak hanya sekedar untuk mencari berita 

maupun artikel, mendownload lagu bahkan video juga 

dipelajarinya. 

2 Sumber informasi yang digunakan untuk menemukan informasi sangatlah 
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banyak seperti Google untuk pencarian berita, artikel dan gambar; Youtube 

untuk pencarian video maupun film; Wabderk dan Webtrik untuk 

pencarian lagu. Dari kesemua sumber informasi dapat dimanfaatkan untuk 

memenuhi kebutuhan pengguna. Tidak semua informan dapat 

menggunakan atau mengaksesnya, namun dari sebagian informan mereka 

mengetahui situs tersebut.  

3 Cara mencari informasi di internet bagi siswa/siswi tuna netra MTs 

Yaketunis Yogyakarta memiliki kesamaan strategi. Pencarian berdasarkan 

keyword membatu informan dalam pencarian. Strategi ini digunakan tidak 

hanya di google saja, bisa juga di youtube atau sumber informasi lain.  

Dalam proses penemuan informasi di internet, siswa/siswi tuna netra 

memiliki kesamaan langkah, yaitu: 

a. Menyalakan komputer terlebih dahulu 

b. Membuka browser mozilla 

c. Untuk telusur dokumen, pengguna dapat langsung menuliskan kata 

kunci yang akan dicari pada kolom yang tersedia pada halaman muka 

mozilla, kemudian tekan enter 

Untuk telusur video atau lagu, pengguna dapat memasukkan alamat 

pada kolom url di bagian atas misalnya youtube.com atau 

wabdrek.com, kemudian tekan enter. Masukkan kata kunci yang akna 

dicari di masing-masing bentuk informasi, kemudian tekan enter. 

d. Setelah itu hasil akan muncul berupa link-link yang berkaitan dengan 

kata kunci yang dicari. 
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e. Pengguna membuka link tersebut satu persatu untuk mengetahui link 

mana yang sesuai dengan yang dicari. 

Setelah pengguna menemukan link yang sesuai dengan kebutuhan, maka 

pengguna memahami isi link tersebut. 

 

 
4.4.4 Software Yang Digunakan Dalam Pencarian 

Keberadan jaringan internet di sekolahan merupakan nilai tambah sendiri. 

Siswa/siswi jadi bisa mengakses internet di sekolahan secara leluasa. Kekurangan 

penglihatan yang dialami oleh siswa/siswi bukan menjadi persoalan yang besar. 

Mereka dapat tetap menggunakan fasilitas komputer sesuai kemampuan yang 

mereka miliki. Mereka juga sudah bisa menguasai komputer, menguasai program 

JAWS, dan pengaksesan internet semua sudah terampil dan lancar.  

Software pelengkap yang digunakan selain JAWS adalah Damayanti, 

sebuah program convert dari JAWS Elequen, merupakan aplikasi tambahan. 

Untuk mendapatkannnya pihak sekolah dapat men-downloadnya sendiri. 

Program software Damayanti ini sangat support dengan JAWS. Bahasa yang 

digunakan pun berbeda, jika program JAWS menggunakan bahasa Inggris, 

Damayanti menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini dapat mempermudah siswa 

dalam memahami isi bacaan di komputer. 

Berdasarkan pendapat dari ketujuh informan, dapat disimpulkan bahwa 

internet sebagai alat bantu temu kembali informasi sangat membantu. Proses 

pencarian yang tidak di dapat di media lain dapat ditemukan di internet. 

Walaupun tidak semua informasi dapat secara lengkap didapat di internet. Senada 
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dengan yang diungkapkan Pendit (2007:95) bahwa semua kegiatan yang meliputi 

pembuatan wakil informasi (representation), penyimpanan (storage), pengaturan 

(organization), sampai ke pengambilan (access) harus memudahkan pemakai 

sistem informasi untuk memperoleh apa yang diinginkan. 

4.5 Analisis Perilaku Penemuan Informasi 

Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan, penelitian ini sudah memenuhi 

standar credibility, transferability, dependability dan confirmability. Berdasarkan 

uji credibility, peneliti sudah mendiskusikan mengenai tema penelitian ini yaitu 

Studi Tentang Perilaku Penemuan Informasi Di Internet Oleh Siswa/Siswi Tuna 

Netra Madrasah Tsanawiyah (Mts) Yayasan Kesejahteraan Tuna Netra Islam 

Yogyakarta. Peneliti juga sudah melakukan pengecekan terhadap hasil wawancara 

yang dilakukan antara peneliti dengan informan yang sudah di tanda tangani. 

Selanjutnya dalam uji transferability, peneliti sudah membuat laporan 

berupa uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Diharapkan 

pemabaca dapat mengerti dan memahani tujuan dari penelitian ini. 

Dalam tahap uji depenability, peneliti melakukan audit terhadap 

keseluruhan proses penyusunan penelitian. Pengecekan data dilakukan dari segi 

observasi di lapangan, wawancara dan dokumentasi. Pembimbing dalam 

penelitian ini juga berperan aktif dalam auditoring hasil penelitian.  

Uji yang terakhir yaitu uji confirmability, peneliti sudah menguji 

penelitian ini dengan proses yang dilakukan. Berdasarkan pengujian, sudah sesuai 

mengenai perilaku siswa/siswi dalam menemukan informasi di internet. Hasil 
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yang diperoleh peneliti mendapatkan hasil yang seimbang dengan fungsi 

penelitian. 

Berdasarkan proses analisis yang peneliti lakukan melalui tahapan uji 

keabsahan data mengenai Studi Tentang Perilaku Penemuan Informasi Di Internet 

Oleh Siswa/Siswi Tuna Netra Madrasah Tsanawiyah (MTs) Yayasan 

Kesejahteraan Tuna Netra Islam Yogyakarta sudah dalam finishing. Bentuk 

Perilaku Penemuan Informasi Di Internet Oleh Siswa/Siswi Tuna Netra Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) Yayasan Kesejahteraan Tuna Netra Islam Yogyakarta 

merumuskan pola baru, diantaranya kebutuhan informasi, kemauan mencari 

informasi dan strategi penemuan informasi. 

4.5.1 Kebutuhan Informasi 

Kehidupan manusia tidak lepas dari sebuah kebutuhan. Tak lain dengan 

adanya informasi, manusia umumnya juga membutuhkan informasi. Kebutuhan 

dalam mencari informasi yang benar-benar mereka butuhkan. Pencarian yang 

paling disenangi atau yang paling diminati adalah pencarian melalui internet. 

Keterbatasan bukan menjadi hambatan bagi mereka, segala cara dan upaya 

mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan informasinya. Kebutuhan informasi 

bagi siswa/siswi di MTs Yaketunis dibagi menjadi dua bagian, kebutuhan 

berdasarkan minat dan kebutuhan berdasarkan kegiatan pelajaran.  

Kebutuhan yang pertama berdasarkan minat. Dari ketujuh informan rata-

rata memiliki minat yang tinggi untuk mengakses informasi selain pelajaran atau 

berdasarkan minat. Biasanya Abdul, Wastoyo, Dita, Budi, Sigit dan Fendi 

mencari informasi mengenai berita terupdate, melihat video klip (bagi yang low 
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vision) atau masalah bola. Kesenangan ini yang membuat siswa/siswi senang 

internet, walaupun ada salah satu siswa yaitu Heni yang tidak begitu tertarik 

dengan internet. Hal yang biasa dilakukan heni adalah mencari informasi seperti 

melihat video-video. 

Kebutuhan yang kedua adalah perihal pelajaran. Hampir semua mata 

pelajaran di MTs memanfaatkan internet dalam pencarian tugas. Hal ini membuat 

siswa dituntut memahami internet. Perlakuan yang sama didapat oleh semua 

siswa baik low vision maupun buta total. Dari keseluruhan siswa, kebutuhan 

informasi akan pelajaran memiliki kesamaan pendapat. Pencarian di internet 

tentunya dapat membantu siswa, dari segi waktu dan tenaga yang dikeluarkan.  

Hasil yang didapat peneliti, dari ketujuh informan memiliki asumsi yang 

sama. Mereka lebih memanfaatkan internet dalam proses pencarian informasi. 

Hanya dalam keahliannya masing-masing individu tidak sama. Informan yang 

memiliki penglihatan yang rendah atau low vision, memanfaatkan keadaan 

tersebut untuk melakukan berbagai kegiatan pencarian, salah satunya di internet. 

Bagi informan yang memiliki keterbatasan penglihatan atau buta total, siswa 

tersebut dapat memanfaatkan pendengaran yang dimiliki untuk mengetahui isi 

sustu web yang sedang dibukanya. 

Pemenuhan informasi biasa dilakukan oles siswa ketika jam kosong, dan 

ketika di asrama, sehingga dapat dinyatakan bahwa kebutuhan informasi 

berkaitan dengan kegiatan belajar lebih dominan dalam masa sekolah informan. 
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4.5.2 Strategi Penemuan Informasi 

Ketertarikan yang dimiliki masing-masing siswa tentunya tidak sama. Hal 

utama yang membuat siswa tersebut senang mencari di intenet, adalah adanya 

kemauan. Kemauan dasar menyukai komputer dan internet merupakan landasan 

utama siswa/siswi senang internet. Kecepatan dalam pencarian melalui internet 

merupakan nilai plus.  

Siswa-siswi sudah seluruhnya menguasai penggunaan internet. Secara 

keseluruhan strategi pencarian informasi di internet oleh siswa-siswi di MTs 

Yaketunis Yogyakarta adalah penggunaan keyword dalam pencarian informasi. 

Lebih tepatnya informasi yang akan dicari tidak memerlukan kata kunci utama, 

namun siswa langsung merujuk pada apa yang akan dicari. baik tiu kata pencarian 

yang panjang maupun yang pendek.  

Hasil analisis dari semua informan, menyatakan bahwa internet memiliki 

peran dalam pencarian mereka. Walaupun tidak sepenuhnya membantu, namun 

dengan adanya internet siswa/siswi jadi memahami informasi yang sekiranya 

tidak didapat di buku pelajaran. Keberadaan buku juga menjadi kendala bagi 

siswa, buku braille yang dimiliki sekolahan tidak dapat sepenuhnya dimiliki 

siswa. Keterbatasan jumlah koleksi braille juga tidak sesuai dengan kebutuhan 

siswa. Oleh karena itu, pencarian di internet adalah jalan keluarnya, agar siswa 

dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh sekolah dengan sebaik-baiknya. 

Menurut Andrew Large (2001:33) strategi pencarian harus dirumuskan 

kemudian dan akan menemukan kembali informasi yang berisi istilah-istilah 

pencarian yang dipilih. Macam-macam strategi bergantung tipe transaksi dialog 



85 

 

antar interface dan sistem informasi. Merumuskan pencarian sampai menemukan 

kembali informasi yang berisi istilah-istilah pencarian yang dipilih, dapat 

dikategorikan sebagai langkah dalam pencarian informasi. Cara mencari informasi 

di internet bagi siswa/siswi tuna netra MTs Yaketunis Yogyakarta memiliki 

kesamaan strategi. Pencarian berdasarkan keyword membatu informan dalam 

pencarian. Strategi ini digunakan tidak hanya di google saja, bisa juga di 

youtube.com atau sumber informasi lain. 

Dalam proses penemuan informasi di internet, siswa/siswi tuna netra 

memiliki kesamaan langkah, yaitu: 

a. Menyalakan komputer terlebih dahulu 

b. Membuka browser mozilla 

c. Untuk telusur dokumen, pengguna dapat langsung menuliskan kata kunci 

yang akan dicari pada kolom yang tersedia pada halaman muka mozilla, 

kemudian tekan enter 

Untuk telusur video atau lagu, pengguna dapat memasukkan alamat pada 

kolom url di bagian atas misalnya youtube.com atau wabdrek.com, kemudian 

tekan enter. Masukkan kata kunci yang akna dicari di masing-masing bentuk 

informasi, kemudian tekan enter. 

d. Setelah itu hasil akan muncul berupa link-link yang berkaitan dengan kata 

kunci yang dicari. 

e. Pengguna membuka link tersebut satu persatu untuk mengetahui link mana 

yang sesuai dengan yang dicari. 
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Setelah pengguna menemukan link yang sesuai dengan kebutuhan, maka 

pengguna memahami isi link tersebut untuk dijadikan referensi atau bahan 

pembelajaran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Smpulan 

Dari hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa, perilaku 

penemuan informasi di Internet oleh siswa/siswi tuna netra di MTs Yaketunis 

merumuskan pola baru, antara lain: 

1. Kebutuhan Informasi  

Kebutuhan informasi dibagi atas dua bagian, yaitu kebutuhan 

informasi berdasarkan minat dan berdasarkan pelajaran. Berdasarkan 

minat, berarti siswa/siswi mengakses informasi yang diinginkan di 

internet diluar kebutuhan pelajaran. Kebutuhan siswa berdasarkan 

pelajaran, merupakan pengaksesan informasi yangberkaitan dengan 

pelajaran di sekolah. Kedua kebutuhan tersebut sama-sama memiliki 

ketertarikan yang kuat bagi siswa/siswi sendiri. 

2. Strategi Penemuan Informasi 

Strategi penemuan informasi di MTs Yaketunis Yogyakarta, 

menggunakan kata kunci utama sebagai landasannya. Atau yang lebih 

dikenal dengan keyword. Pencarian informasi berdasarkan kata kunci, 

memudahkan siswa dalam mencari informasi yang diinginkan. Dalam 

melakukan penemuan informasi di internet, langkah-langkah 

penemuan yang ditempuh antara lain: 
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a. Menyalakan komputer terlebih dahulu 

b. Membuka browser mozilla 

c. Untuk telusur dokumen, pengguna dapat langsung menuliskan kata kunci 

yang akan dicari pada kolom yang tersedia pada halaman muka mozilla, 

kemudian tekan enter 

Untuk telusur video atau lagu, pengguna dapat memasukkan alamat pada 

kolom url di bagian atas misalnya youtube.com atau wabdrek.com, 

kemudian tekan enter. Masukkan kata kunci yang akan dicari di masing-

masing bentuk informasi, kemudian tekan enter. 

d. Setelah itu hasil akan muncul berupa link-link yang berkaitan dengan kata 

kunci yang dicari. 

e. Pengguna membuka link tersebut satu persatu untuk mengetahui link mana 

yang sesuai dengan yang dicari. 

 

5.2 Saran  

Dari kesimpulan diatas, dapat dirumuskan beberapa saran yang dapat 

menunjang proses pencarian bagi siswa, yaitu:  

1. Spesifikasi server ditingkatkan, agar proses alur data dari server ke 

client atau sebaliknya lebih lancar. 

2. Perlunya penambahan buku braille bagi siswa/siswi di MTs Yaketunis 

Yogyakarta. Agar siswa dapat referensi tambahan selain di internet. 

Serta dapat memperluas skill mereka dalam membaca braille dan 

menulis braille. 
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CATATAN HASIL WAWANCARA 

Nama  : Abdul Rokhim 
Tempat : Ruang kelas 2 di MTs Yaketunis Yogyakarta 
Waktu   : 29 April 2013, pukul 11:21 WIB 
 
 
Peneliti Mas Abdul tau internet? 
Abdul Sering browsing 
Peneliti Tau ya? 
Abdul Browsing sering 
Peneliti Tau internet ya 
Abdul Tau 
Peneliti Gimana cari informasi di internet itu? 
Abdul  Biasanya di komputer dipasang suara 
Peneliti Kapan biasanya kalau ngakses internet itu kapan? 
Abdul Seringnya kalau ada tugas, kadang juga sering internetan pakai 

hape dikamar 
Peneliti Ada kendala enggak yang ditemui pas nyari gitu? 
Abdul Gimana? 
Peneliti    Ada kendalanya enggak pas nyarinya itu? 
Abdul Mencari di internet? 
Peneliti Ya di internet 
Abdul    Iya sih 
Peneliti Apa biasanya? 
Abdul Link-linknya, misalnya di google itu link-linknya banyak 
Peneliti Susah ya nemuin yang pas gitu? 
Abdul Iya 
Peneliti Apakah informasi yang dicari itu selalu ditemui? 
Abdul Kalau di google iya 
Peneliti Emang biasanya selain google pakainya apa? 
Abdul   Ya kalau lagu tu di updrek atau apa 
Peneliti Sejak kapan mas abdul kenal internet? 
Abdul  Sejak SD 
Peneliti Siapa yang ngenalin internet pertama? 
Abdul  Dulu guru 
Peneliti Yang ngajarin siapa pertama kali? 
Abdul Dulu? 
Peneliti Iya 
Abdul Dulu sih pernah 



 

 

Peneliti Tujuan nyari informasi di internet itu apa? Tujuannya mau 
ngapain gitu nyari di internet? 

Abdul Untuk mempermudah 
Peneliti Mempermudah pencarian? 
Abdul  Iya, kalau di perpus tu enggak ketemu 
Peneliti Hal menarik apa yang membuat mas abdul suka internet? Yang 

bikin tertarik sama internet itu apa? 
Abdul Kalau nyari itu seringnya ada, misalnya cari data atau download 

itu ada 
Peneliti Biasanya nyari apa kalau di internet? 
Abdul Pelajaran, musik 
Peneliti Browser yang dipakai itu apa? 
Abdul Emm (belum paham) 
Peneliti Mozilla ya 
Abdul Iya 
Peneliti Selain Mozilla ada enggak? 
Abdul Enggak 
Peneliti Ada kesulitan enggak pas browsing itu 
Abdul Enggak ada 
Peneliti Udah pandai ya menggunakan internet ya 
Abdul Yaa (sambil senyum2) belum terlalu pandai sih 
Peneliti Seumpama informasinya udah cari di internet itu apa yg dilakukan 
Abdul Tanya temen-temen paling 
 
  



 

 

CATATAN HASIL WAWANCARA 

Nama  : Abdul Rokhim 
Tempat : Ruang kelas 2 di MTs Yaketunis Yogyakarta 
Waktu   : 18 Mei 2013, pukul 11:01 WIB 
 
 
Peneliti Dulu pas kenal internet pertama keperluannya buat apa mas? 
Abdul Gimana-gimana? 
Peneliti Dulu pas pertama kali pake internet pas SD itu keperluanya buat 

apa? 
Abdul Kan dulu buat nyari informasi apa, berita download-download 

lagu atau apa 
Peneliti Nyari pelajaran itu iya enggak? 
Abdul Pas SD jarang, pas SMP iya 
Peneliti Gimana? Oooo dulu pas dulunya jarang lebih banyak berita ya 
Abdul Ya 
Peneliti Yang dipelajari pertama apa pas dulu? Mempelajari tentang apa? 
Abdul Emm waktu SD? 
Peneliti Iya 
Abdul Microsoft word 
Peneliti Maksudnya pas nyari informasi si internet itu apa? Yang dipelajari 

apa? 
Abdul Itu jarang 
Peneliti Oo hla dulu pas pertama dikenalkan sama pak guru itu tentang 

apa, mempelajari apa di internetnya? 
Abdul Lupa e mb 
Peneliti Ada kesulitannya enggak mas, pas dulu nyari ada kesulitannya 

enggak? 
Abdul Gimana mb? 
Peneliti Ada kesulitannya enggak pas nyarinya? 
Abdul Ada 
Peneliti Apa 
Abdul Link-linknya, salah masuk 
Peneliti Untuk adaptasi biar bisanya itu lama enggak? 
Abdul Emm sudah hafal link-linknya 
Peneliti Enggak, Dulu pas pertama kan belum pernah make di internet, 

nah itu sampe sekarang itu adabtasinya termasuknya cepet atau 
enggak, buat buat bisa nyari sendiri tanpa bantuan guru? 

Abdul Bisa 



 

 

Peneliti Emm kalau di internet biasa nyari pelajaran atau umum 
Abdul Pelajaran 
Peneliti Berarti kalau kayak berita jarang ya, lebih sering pelajarannya 
Abdul Pelajaran iya, biasanya facebook 
Peneliti Ohh online,hehhehe 
 
  



 

 

CATATAN HASIL WAWANCARA 

Nama  : Abdul Rokhim 
Tempat : Ruang kelas 2 di MTs Yaketunis Yogyakarta 
Waktu   : 30 Mei 2013, pukul 11:31 WIB 
 
 
Peneliti Ini pelajaran apa mas? 
Abdul Pelajaran apa? 
Peneliti Iya,  
Abdul Abdul 
Peneliti Tapi kosong? 
Abdul Enggak tau e 
Peneliti Gurunya siapa? 
Abdul Bu Sri Purwanti 
Peneliti Mas bisa diceritakan enggak pas makek internet itu langkah-

langkahnya gimana? 
Abdul Gimana-gimana?? 
Peneliti Pas mau makek internet itu langkah-langkah awalnya gimana? 
Abdul Yoo, di komputer terus cari mozilla tinggal enter terus tulis apa 

gitu 
Peneliti Biasanya nyari apa mas? 
Abdul Hem? 
Peneliti Biasanya nyarinya apa? 
Abdul Biasanya download lagu 
Peneliti Lagu apa mas? 
Abdul Ya macam-macam lah 
Peneliti Misalnya apa? 
Abdul Misalnya linkin park 
Peneliti Ohh suka lagu barat ya 
Abdul Iya 
Peneliti Kalau untuk fasilitas yang dipake mas abdul itu ada selain di lab 

enggak? Mungkin komputer pribadi atau apa 
Abdul HP, HP (handphone) 
Peneliti Ooo biasanya pake hp 
Abdul Iya 
Peneliti Di hp udah ada JAWSnya? 
Abdul Iya 
Peneliti Berarti wifinannya pake hp selain komputer ya 
Abdul Iya 



 

 

Peneliti Kalau pake HP gimana cara nyarinya? 
Abdul Ya tinggal di YLM 
Peneliti Dimana 
Abdul Di YLM, kan udah ada wifinya kan tinggal masuk aja terus tulis 

websitenya apa 
Peneliti Oo masuk ke internetnya itu ya 
Abdul Iya langsung ke webnya google atau apa 
Peneliti Kalau download lagu seringnya download pake apa? 
Abdul Seringnya wabdrek 
Peneliti apa? 
Abdul Wabdrek. Wabdrek.com 
Peneliti Wabdrek.com? 
Abdul Iya 
Peneliti Kalau pas ngakses internet itu biasanya kapan mas? 
Abdul Sore 
Peneliti Kalau yg pake LAB komputer kapan? 
Abdul Tugas, kalau suruh ke LAB ya ke LAB,  
Peneliti  Kalau untuk download lagunya sering pake komputer atau HP? 
Abdul pake HP 
Peneliti Oo dah bisa ya pake hape 
Abdul Iya sama aja ko 
Peneliti Kendalanya apa mas pas nyari? 
Abdul Kendalanya? 
Peneliti Iya 
Abdul Yo hanya, yo sering salah masuk link itu 
Peneliti  Emang susah nyarinya gimana? 
Abdul Ya enggak terlalu susah sih 
Peneliti Banyak linknya trus susah 
Abdul Banyak linknya 
Peneliti Susah milih yang tepat gitu? 
Abdul Iya 
Peneliti Tapi pasti ketemunya mas 
Abdul Pasti 
Peneliti Biasanya yang sering dicari apa selain lagu? 
Abdul Berita 
Peneliti Berita tentang apa biasanya? 
Abdul Olahraga 
Peneliti Oo olahraga sering olahraga 
Abdul Gimana-gimana? 



 

 

Peneliti Sering nyari berita olahraga? 
Abdul Iya sering, trus video-video gitu 
Peneliti Ooo video apa yang dicari 
Abdul Ya macam-macam 
Peneliti Contohnya apa 
Abdul Emmm ya misal film apa gitu film indonesia 
Peneliti Mmm nyarinya di youtube? 
Abdul Iya 
Peneliti Pake hape atau komputer? 
Abdul Pake komputer, kalau hape belum bisa 
Peneliti Gimana? 
Abdul Kalau pake hp blm bisa 
Peneliti Belum bisanya kenapa? 
Abdul Ya belum bisa 
Peneliti Enggak ada aplikasinya atau gimana? 
Abdul Iya enggak ada aplikasinya 
Peneliti Jenis video yang dicari bentuknya apa, misalnya tentang lagu atau 

ceramah atau tentang apa gitu? 
Abdul Gimana-gimana? 
Peneliti Kalau nyari video tentang apa, maksudnya jenisnya itu lagu atau 

ceramah atau apa gitu 
Abdul Film 
Peneliti O film, seringnya film 
Abdul Iya 
Peneliti Kalau untuk lagu? 
Abdul Videoklip gitu 
Peneliti Oh iya videoklip gitu? 
Abdul Sering 
Peneliti Terus ininya pake headshet gitu mas? 
Abdul Pakai apa? 
Peneliti Pakai headshet? Seumpama pas nonton film, itu kan pake 

headshet atau speaker? 
Abdul Pake headshet bisa, pake speaker bisa 
Peneliti Biasanya kalau mas abdul pakai apa? 
Abdul Biasanya headshet 
Peneliti  Oo headshet, berarti ndengerin gitu ya, ndengerin yang dibicarain 

gitu 
Abdul Iya 
Peneliti Film apa mas biasanya? 



 

 

Abdul Gimana-gimana? 
Peneliti Film apa biasanya? 
Abdul Film luar e, hehe 
Peneliti Oo film luar, kalau kayak leptop itu mas abdul ada enggak? 
Abdul Ada 
Peneliti Gimana? 
Abdul Gimana-gimana? 
Peneliti Kalau leptop gitu ada mas abdul? 
Abdul Ada 
Peneliti Sering juga ngakses dari leptop? 
Abdul Yo sering 
Peneliti Gimana 
Abdul Sering 
Peneliti Oo kalau pas diasrama gt ya,  
Abdul Heem 
Peneliti Lebih seneng film barat atau indonesia? 
Abdul Barat 
Peneliti Banyak koleksinya ya 
Abdul Hoo e 
Peneliti Ada kesulitan enggak mas pas nyari film gitu 
Abdul Enggak 
Peneliti  Langsung ketemu? 
Abdul Gimana 
Peneliti  Langsung ketemu 
Abdul Iya, yo tinggal film apa judulnya 
Peneliti Seumpamanya nyari film apa 
Abdul Misalnya ya indonesia, kalau indonesia itu habibie-ainun gt 
Peneliti Enggak ini po mas, loadingnya enggak lama po kalau untuk film 

gitu, nonton di youtube? 
Abdul Youtube? 
Peneliti Iya 
Abdul Gimana 
Peneliti Loadingnya lama apa enggak kalau pas nyari di youtube itu hlo 

nonton film itu, apa enggak buffering apa enggak loading gitu hlo 
Abdul Ya loading sih 
Peneliti Biasanya ngliat aja atau di download? 
Abdul Di download pernah, disimpan gitu 
Peneliti Dulu pas pertama kenal internet buat apa sih mas? Belajar apa 
Abdul Hem? 



 

 

Peneliti  Belajar apa pas dulu kenal komputer 
Abdul Dulu? TIK 
Peneliti Yang dipelajari apa pas pelajaran komputer pertama, dulu pas 

kenal pertama SD ya. Nah itu yang dipelajari apa? Komputer 
pertama kali dulu 

Abdul Itu mengetik 10 jari 
Peneliti  Ooo pake 10 jari 
Abdul Iya 
Peneliti Kalau pas SMP? 
Abdul Itu microsoft word, microsoft excel 
Peneliti  Kalau untuk ke internetnya dipelajari pertama apa? 
Abdul  Itu belajar sendiri e 
Peneliti Oo dah bisa sendiri? 
Abdul Hemmm, belajar dari temen2 
Peneliti Kalau pak gurunya ngajarin apa 
Abdul Gurunya juga pernah ngajarin sih pernah ngajarin juga 
Peneliti Emm, kalau dulu nyari apa mas biasanya kalau di internet? 

Pertama kali bisa internet kelas berapa? 
Abdul Yo kelas 6 
Peneliti  Oo kelas 6 dah bisa nyari di internet? 
Abdul Kelas 6, ee belum-belum.. kelas 7 
Peneliti  Oo berarti kelas 7 disini? 
Abdul Iya 
Peneliti Yang pertama dicari apa mas? 
Abdul Seringnya dulu pelajaran. Tapi sekarang udah nyari musik 
Peneliti Tapi kalau sekarang masih nyari kalau ada tugas? 
Abdul Nyari 
Peneliti Tujuannya apa sih mas nyari di internet? 
Abdul Tujuannya itu ya untuk, kalau misal tugas itu untuk 

mempermudah 
Peneliti  Mempermudah pencarian? 
Abdul Mempermudah ya misal enggak tau ini mengerjakan tugas ini 

jawabannya apa, misal enggak tau itu bisa dicari di internet gitu 
Peneliti Kalau untuk nyarinya itu pake kursor yang di keyboard itu ya 
Abdul Iya 
Peneliti Udah bisa menguasai belum mas yang di keyboard itu, seumpama 

Fn, Ctrl gt udah bisa 
Abdul Udah, sedikit-sedikit sih 
Peneliti Kalau sekarang yang paling sering diakses di internet apa? 



 

 

Abdul Facebook 
Peneliti Selain facebook apa? 
Abdul Paling lagu 
Peneliti  Kalau untuk web-web tertentu gitu, untuk berita  bola gitu sulit 

enggak mas untuk memahami isinya? 
Abdul Enggak sih 
Peneliti Ini ujiannya sekolahnya kapan? 
Abdul Tanggal 10 juni 
Peneliti Masih lama ya 
Abdul Masih 
Peneliti  Seminggu lagi 
Abdul Iya seminggu lagi 
Peneliti  Mas abdul aslinya darimana? 
Abdul Dari sleman 
Peneliti Slemannya mana? 
Abdul Sayegan 
Peneliti Kalau boleh tau berapa bersaudara mas? 
Abdul Anak tunggal saya 
Peneliti Oo gt, seneng ya mas kalau pake internet itu 
Abdul Iya 
Peneliti Gurunya enggak ada ya ini 
Abdul Enggak ada 
Peneliti Terima kasih ya mas untuk infonya, makasih 
Abdul  Iya sama-sama 
 
 

  



 

 

CATATAN HASIL WAWANCARA 

Nama  : Wastoyo 
Tempat : Ruang kelas 2 di MTs Yaketunis Yogyakarta 
Waktu   : 29 April 2013, pukul 11:30 WIB 
 
Peneliti Mas wastoyo kenal sama internet enggak? 

Wastoyo Yooo internet yo kenal sok mbukak, 

Peneliti Kapan kenalannya? Hehe (bercanda) 

Wastoyo (dengan tertawanya dan bercandanya) yooo sampe kenalan barang.. 
sejak kelas 7. 

Peneliti Cara nyarinya di internet gimana? 

Wastoyo Wooh nyari opo to kui? 
Peneliti Yaa biasanya di internet nyari apa? 

Wastoyo Paling nyari berita paling 
Peneliti Cara mencari beritanya gimana? 

Wastoyo Yooo tinggal mbukak mozilla nanti ditulis mau nyari apa 
Peneliti Biasanya dimana kalo ngaksesnya? 

Wastoyo Hem?? (belum paham dengan pertanyaan) 

Peneliti Biasanya dimana? Nyarinya dimana? 

Wastoyo Maksute yang apa, blog e po apa 

Peneliti Bukan,  yang nyari 

Wastoyo Tempate yo? 
Peneliti Iyaa 

Wastoyo Di anu, Lab Komputer, di selatan perpustakaan 

Peneliti Kapan biasanya pas ngakses? 

Wastoyo Yaa jam-jam kosong kalo mau kalo enggak ya ngrungokke musik 
Peneliti Ada kendala enggak yang ditemui saat ngakses? 

Wastoyo Paling loading paling ,, hehe 

Peneliti Cuman itu? 
Wastoyo Yoo terkadang itu yooo opo yo, kui mau, sinyale enggak ada. 
Peneliti  Ooo, tapi sering ketemu ya 

Wastoyo Yooo sering. Nyari berita opo sek. Soale beritane ra paham barang 

Peneliti Mas tadi kenal internet sejak SMP ya? 

Wastoyo Heem (berarti iya) 
Peneliti SMP kelas 7, siapa yang pertama ngenalin internet? 

Wastoyo Pak Tri U (guru TIK di Mts) 
Peneliti Yang ngajarin pak Tri juga? 

Wastoyo Nggih 



 

 

Peneliti Tujuan utama melakukan penelusuran di internet apa? 

Wastoyo Yo paling cari-cari hiburan paling, hiburan ngrungokke berita, yo 
apik-apik, cari kesenangan, trus yo nganu cari pelajaran yg enggak 
ada 

Peneliti Hal menarik apa yang membuat anda suka internet? 

Wastoyo Mudah mencari itu, tinggal tulis dibuka ketemu hlaa, arep golek 
opo wae 

Peneliti Biasanya nyari apa kalau di internet? 

Wastoyo Berita 

Peneliti Selain berita? 
Wastoyo Kalau pelajarn i jarang banget e, paling berita paling 

Peneliti Berita apa ? berita bola? 

Wastoyo Hem (berarti iya) 
Peneliti Browsernya apa yang sering di pakai? 

Wastoyo Mozilla sering mbak 
Peneliti Selain mozilla? 
Wastoyo Yoo opo yoo jarang pake liyane 

Peneliti Seumpama nyari berita di internet enggak ada nyari dimana? 
Wastoyo Radio, TV mbk. Mudah cari-cari berita, wong karo turu-turu we 

entuk berita ko. Sekarang lewat radio lewat TV 

 

  



 

 

CATATAN HASIL WAWANCARA 

Nama  : Wastoyo 
Tempat : Ruang kelas 2 di MTs Yaketunis Yogyakarta 
Waktu   : 18 Mei 2013, pukul 11:06 WIB 
 
Peneliti Saat itu wastoyo sedang bermain catur dengan salah satu guru, yang 

bernama Bu Wahyu. 
Dulu pas pertama kenal internet yang dipelajari apa mas? 

Wastoyo Yo langkah-langkahnya 
Peneliti Langkah-langkah cari di internet ya 
Wastoyo Heem 
Peneliti Terus pas dulu keperluannya buat apa sih ngakses di internet itu? 

Buat apa 
Wastoyo Cari-cari berita 
Peneliti Pas pertama dulu dikenalkan sama guru itu? 
Wastoyo Dulu tu suruh nyari teks UUD 
Peneliti Ada kesulitannya enggak mas pas dulu nyari? 
Wastoyo Yo ada 
Peneliti Apa 
Wastoyo Rumusnya sering lupa 
Peneliti Kalau di internet lebih sering nyari tentang pelajaran atau umum 
Wastoyo Biasannya umum 
Peneliti Lebih sering umum dari pelajaran? 
Wastoyo Heem 
Peneliti Dulu kan pas wawancara ada 1 yang kelewatan, kesulitan pas nyari 

di internet itu opo mas? Kesulitan saat browsing 
Wastoyo Kesulitan browsing? 
Peneliti Iya 
Wastoyo Paling opo yo, paling kalau loading. 
Peneliti Selain loading? Kalau milih-milih link-linknya gitu susah enggak? 
Wastoyo Pake anak panah itu 
Peneliti Maksute untuk melihat materinya sesuai sama yang dicari atau 

enggak, untuk nyari yang sesui itu susah enggak? 
Wastoyo Ya tidak  
 

  



 

 

CATATAN HASIL WAWANCARA 

Nama  : Wastoyo 
Tempat : Serambi depan Musholla di MTs Yaketunis Yogyakarta 
Waktu   : 30 Mei 2013, pukul 13:34 WIB 
 
Peneliti Ganggu sebentar ya mas ya 

Dulu pas pertama kali kenal komputer kapan mas? 
Wastoyo Hem? 
Peneliti Pas kenal komputer pertama kapan? Yg komputer aja hlo belum ke 

internet 
Wastoyo Tahun 2006 
Peneliti Sd? 
Wastoyo Sd 
Peneliti Apa yg dipelajari pertama mas? 
Wastoyo Hanya seputar keyboard 
Peneliti Kalau udah di mts? 
Wastoyo Ha program-program 
Peneliti Kalau untuk pencarian di mts kan softwarenya ada 2, jaws sama 

damayanti ya kan, nah itu lebih familiar pake yg mana mas? 
Wastoyo Pake yg elequen 
Peneliti Kalau pake damayanti bisa? 
Wastoyo Sebenernya kalau untuk baca file itu jelas, kalau buat internet 

lambat. Kedua-keduanya sama bisa digunakan 
Peneliti Tapi lebih sering pake yg mana mas? 
Wastoyo Lebih Pake yg elequen 
Peneliti Ooo,,, biasanya nyari apa mas kalau di internet? 
Wastoyo Berita-berita 
Peneliti Berita apa 
Wastoyo Paling banyak berita bola 
Peneliti Selain berita bola? 
Wastoyo Yo ttg profil-profil 
Peneliti Profil-profil pemain bola? 
Wastoyo Profil pemain bola, negara-negara 
Peneliti Kalau untuk nyari lagu itu sering enggak mas? 
Wastoyo Belum pernah 
Peneliti Youtube itu belum juga 
Wastoyo Gak 
Peneliti Biasanya nyari apa kalau di youtube 
Wastoyo Yo sama berita-berita 



 

 

Peneliti Kalau untuk tugas gitu 
Wastoyo Tugas jarang nyari biasane 
Peneliti Dibuku? 
Wastoyo Hanya bukai buku 
Peneliti Buku sendiri apa gimana 
Wastoyo Ya tergantung tanya-tanya po buka buku 
Peneliti Kalau untuk proses pencariannya kan di google kan mas itu buka 

mozilla langsung klik alamat googlenya ap di kotakan yg dimozilla 
itu? 

Wastoyo Biasanya buka mozilla itu langsung diketik nyari apa 
Peneliti Langsung disitu ya, nanti langsung merujuk ke google? 
Wastoyo Apa mau nyari apa, enggak pake alamat waton. Berita bola terbaru 

ada 
Peneliti Itu pas pelajaran olahraga itu hlo mas, suruh nyari malah nyari 

berita kan mas?bukan nyari yang disuruh Pak Tri 
Wastoyo Heem 
Peneliti Untuk pencariannya selain di komputer sini dimana mas? 
Wastoyo Cuma dikomputer 
Peneliti Sini kalau fasilitas lain ada 
Wastoyo Enggak ada 
Peneliti Mau akses ketika diasrama itu pake apa 
Wastoyo Opo? 
Peneliti Maksudnya udah enggak jam pelajaran, pas malem-malem pengen 

cari berita bola gitu hlo mas 
Wastoyo Belum pernah nyari 
Peneliti Berarti dimanfaatinnya pas sekolah kayak gini ya 
Wastoyo Hem, jam-jam kosong kalau mau 
Peneliti Apa yg bikin tertarik bertinternet mas? 
Wastoyo Woo cari berita mudah 
Peneliti Lebih update ya 
Wastoyo Heem 
Peneliti Biasanya ada halaman sendiri enggak mas buat nyari bola itu? 
Wastoyo Enggak ad hanya nulis biasa 
Peneliti Itu dicari yg paling atas pa, cari satu-satu gitu 
Wastoyo Nnti dicari satu per satu, nanti baru buka lg yg lain. Tergantung 

judulnya paa, kalau menarik-menarik ya dibukai 
Peneliti Itu kalau pake jaws itu kalau pencariannya indoenesia bacanya 

inggris? 
Wastoyo Ya indonesia. Berita-berita bola pun bahas indonesia ko 
Peneliti Jawsnya juga bacanya indonesia? 
Wastoyo Yo indonesia tapi bergaya inggris kalau yg elequen. Kalau 



 

 

damayanati indonesia 
Peneliti Kalau damayanti lebih pelan ya lebih lambat bacanya 
Wastoyo Yo tergantung dibuat cepat juga bisa, kan ada berapa persen 
Peneliti Kecepatanya kayak gitu? 
Wastoyo Iya 
Peneliti Ko tadi mas wastoyo tau kalau mbak heni tidur? Udah bilang po 
Wastoyo Yo biasane 
Peneliti Haduh kurang satu e, 
Wastoyo Telpon aja kalau punya nomere mbak 
Peneliti Iya tadi pagi tag hubungi enggak bisa e 
Wastoyo Coba sekarang 
Peneliti Ya nanti aja tag naik. Ada berapa kamar yg naik mbak heni? 
Wastoyo Ada hanya satu kamar 
Peneliti Klub bola seneng yg mana mas 
Wastoyo Kalau saya itu enggak patek ini e, ya beda-beda. Enggak ada klub 

favorit sih Cuma seneng beritane, menarik itu seneng ramenya 
Peneliti Kalau ndengerin beritanya pas di internet itu bisa mas? 
Wastoyo Enak pake tv 
Peneliti Oo di TV.. 
Wastoyo Iya enggak putus2 
Peneliti Iya loadingnya ya 
Wastoyo Tiap hari e 

 Kemudian datang mas sigit yang ikut berbincang-bincang 
Sigit Mosok le wawancara cerak pembuangan 
Wastoyo Tps 
Peneliti Mana to, ooo itu tempat sampah 
Sigit Oo itu sampah to hlo mbak 
Peneliti Enggak bau og 
Sigit Disepelekan sama mas toyo 
Peneliti Heheheh 
Peneliti Adaptasinya lama enggak mas untuk nyari di internet? Bisa 

sendirinya itu cepet enggak 
Wastoyo Lumayan cepet 
Sigit Ini paling pinter internet dikelas mbak 
Peneliti Hlo malah cubit-cubitnaan 
Sigit Dikelas 
Peneliti Besok kalau lulus mau nerusin dimana mas? 
Wastoyo Belum tau 
Sigit SMK LB 



 

 

Wastoyo Kwe wae sing SMK LB 
Sigit Campure karo janu ben diamuk 
Peneliti Heheeheh 
Wastoyo Kwe wae bos 
Peneliti Mas Wastoyo aslinya mana to mas 
Wastoyo Gunung kidul 
Peneliti Sering pulang 
Wastoyo Jarang 
Peneliti Seneng disini ya 
Wastoyo Ya ra ono duit, heheh 
Sigit Ini aslinya alam gaib mbak 
Peneliti Temennya eyang subur berarti 
Sigit Iki demit ini 
Peneliti Kalau boleh tau berapa bersaudara mas? 
Wastoyo 4 
Peneliti Anak ke 2 
Peneliti  gunung kidulnya mana mas? Jauh 
Wastoyo Yoo gunung kidul bagian selatan barat. Saptosari 
Peneliti Saptosari?  jauh ya 
Wastoyo  Lumayan 
Peneliti Saya dulu KKN nya di purwosari 
Wastoyo Nek purwosari kan panggang ke barat 
Peneliti Iya hoo 
Wastoyo Kalau saptosari panggang ke timur 
Peneliti Iya pas dulu suruh ke sapto sari jauh,, nglewati alas 

Kalau untuk pengenalan komputernya itu disekolah pas dirumah 
mas 

Wastoyo Dirumah enggak ada, disekolah 
Peneliti Oo beri manfaatin disekolah ya 
Wastoyo Hem 
Peneliti Dulu sdnya dimana mas 
Wastoyo Di gunungkidul SD LB 
Peneliti Tag nyari mbak heni dulu ya mas 
Wastoyo Nggih 
Peneliti Makasih ya mas informasinya 
Wastoyo nggih 
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Peneliti Mas budi kenal internet 
Budi Ya kenal 
Peneliti Gimana cara mencari di intenet? 
Budi Ya kita mau cari apa lewat google bisa, lewat web-web 
Peneliti Dimana biasa ngaksesnya? 
Budi Di google 
Peneliti Emm tempatnya dimana? Di LAB atau di asrama 
Budi Di LAB 
Peneliti Kapan? Pas pelajaran atau selesai pelajaran 
Budi Jam kosong 
Peneliti Ada kendala enggak ditemui pas mencari 
Budi Biasanya loadingnya lama 
Peneliti Oo masalah jaringan ya, loadingnya 
Budi Iya jaringan 
Peneliti Informasi yang dicari di internet itu sering ketemu enggak? 
Budi Sering 
Peneliti Sejak kapan kenal internet mas? 
Budi Sejak dari 2010 
Peneliti Dari 2010? 
Budi Ya 
Peneliti Yang mengenalkan siapa? 
Budi Itu guru saya yang namanya pak Budiyono di sekolahan saya yang 

dulu 
Peneliti Ooo pas SD. 
Budi  Ya, pas SD itu sudah dikenalkan 
Peneliti Yang ngajarin siapa? Pak Budi juga 
Budi Heem (berarti iya) 
Peneliti Tujuan utama nyarinya apa mas? 
Budi Tujuannya menambah pengetahuan. Biar enggak apa enggak 

gaptek walaupun kita punya keterbatasan 
Peneliti Hal menarik apa yang membuat mas budi suka internet? 
Budi kita jadi tau dunia luar, internet itukan luas jadi kita tidak perlu 

kemana-mana biar tau 



 

 

Peneliti Ooo yaa,,,, yang biasa dicari di internet apa mas? 
Budi Biasanya kalau enggak lagu-lagu 
Peneliti Browser yang dipakai apa? 
Budi Google 
Peneliti Google? (memperjelas) browsernya? 
Budi Alamatnya? 
Peneliti Mozilla? 
Budi Iya 
Peneliti Ada kesulitan enggak pas browsing 
Budi Enggak ada 
Peneliti Apa yang dilakukan kalau informasinya enggak ketemu? 
Budi Ya cari tempat lain 
Peneliti Dimana itu? 
Budi Ya diperpustakaan 
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Peneliti Mas kemaren ada yang mau ditanyain 
Budi Oh ya 
Peneliti Dulu pas pertama kali kenal komputer kapan mas? Pengenalan 

komputer pertama 
Budi 2010.  
Peneliti pas SD juga 
Budi Heem 
Peneliti SDnya di? 
Budi SDnya dulu di kebumen 
Peneliti Yang dipelajari apa mas pas dulu pertama? 
Budi Ya cara mengakses microsoft gitu 
Peneliti Emm kalau pas di MTs? 
Budi Kalau di MTs ya mempelajari kalau sekarang tu mempelajari 

microsoft excel 
Peneliti Kalau pas pertama kali di MTs apa yang dipelajari, untuk 

komputer hlo mas belum masuk ke internet 
Budi Dulu, Cuma internetan aja sih 
Peneliti Kalau untuk pengenalan keyboard gitu kapan mas? 
Budi Gimana? 
Peneliti Kalau untuk pengenalan keyboard itu diajari dimana? 
Budi Diajari di kebumen 
Peneliti Oo disana, berarti disini udah paham? 
Budi Ya tinggal mengembangkan 
Peneliti Trus dulu pas pertama kenal internet keperluane buat apa sih mas? 
Budi Buat cari pelajaran, kalau pertama kali sih lagi seneng-senengnya 

download lagu,  
Peneliti Lagu apa biasanya dulu? 
Budi Ya lagu-lagu hits 
Peneliti Lagu jenis apa mas yang disukai, pop atau rock? 
Budi Pop 
Peneliti Barat po indonesia? 
Budi Dua-duanya 
Peneliti Kalau yang dipelajari pertama apa mas pas internet? 



 

 

Budi Cara membuka google 
Peneliti  Caranya gimana mas langkah-langkahnya 
Budi Ya buka mozilla, kalau udah terkoneksi tinggal di ctrl+L 
Peneliti Taunya dah terkoneksi darimana mas? 
Budi Kan JAWSnya itu sekian persen sekian persennya kan ngomong 

gitu. Udah terkonek dengan server ato enggak gitu 
 ---------(lanjut nanti karena sedang pelajaran) 
Peneliti Lanjut ya mas 
Budi  Ya 
Peneliti Sampe mana ya tadi 
Budi  Mana ya mbak lupa e heheh 
Peneliti Kesulitan pas ngakses internet itu apa mas? 
Budi Enggak mbak, kalau sekarang kendala ki enggak ada. Sinyal wifi 
Peneliti Kesulitan pas nyari itu? 
Budi Kadang-kadang loadingnya lama 
Peneliti Cuma masalah loading aja ya 
Budi Hoo 
Peneliti Kalau untuk link-link nya itu bermasalah enggak mas 
Budi  Enggak. Ya kadang-kadang bermasalah 
Peneliti Masalahnya kenapa 
Budi Nyarinya niate bagus malah kebukanya jelek-jelek,,hehehe. 

Negatif-negatif 
Peneliti Biasanya nyari pelajaran atau umum mas? 
Budi Ya kalau ini sih paling download lagu, buka-buka pelajaran 
Peneliti Kalau pelajaran pas ada tugas aja atau gimana 
Budi Kadang-kadang diluar jam pelajaran pun buka. Pas liburan 
Peneliti Kalau untuk buka youtube itu pernah enggak mas? 
Budi Sering 
Peneliti Oo apa biasanya yang dicari? 
Budi Biasanya tu film-film 
Peneliti Film apa, barat atau indonesia? 
Budi Indonesia 
Peneliti Tentang apa sukanya? 
Budi  yang baru-baru ainun-habibi 
Peneliti Film cinta-cinta ya mas, kalau film perang kayak gitu seneng 

enggak? 
Budi Enggak. Film galau-galau e mbak 
Peneliti  Huaduuuh hehehe 

Kalau selain disekolah dimana mas ngaksesnya? Misalnya ada 



 

 

fasilitas pribadi mungkin melalui Hp atau komputer 
Budi Hp 
Peneliti Hp bisa? 
Budi Bisa 
Peneliti Kalau di hape biasanya nyari apa saja? 
Budi Kalau di hp jarang si paling buka facebook 
Peneliti Facebookkan tok heheh 
Budi Kalau buka-buka yang lain loadingnya lama e,hehhehe 
Peneliti Tapi kalau di H? pake wifi juga? Apa pulsa sendiri? 
Budi Pulsa 
Peneliti Kalau sekarang ini yang dicari lebih banyak ke pelajaran atau ke 

umum mas? 
Budi Ke pelajaran 
Peneliti Pelajaran apa yang sering dicari? 
Budi Tentang sejarah 
Peneliti Contohnya sejarah apa 
Budi Sejarah PKI, filmnya juga ada, 
Peneliti  Kalau kayak leptop sendiri itu punya enggak mas? 
Budi Ada 
Peneliti Pake leptop juga sering aksesnya 
Budi Sering 
Peneliti Kalau pas diasrama ya 
Budi Malah sering pake leptop daripada komputer 
Peneliti Tapi kalau leptop ngaksesnya Cuma pas diluar sekolah? 
Budi Di luar sekolah 
Peneliti Jadi kalau download-download gitu langsung pake leptop ya mas 

ya 
Budi Iya alhamdulillah heheh 
Peneliti Kalau untuk mempelajari langkah-langkahnya gitu dari kapan 

mas? Dari pertama sudah diajarin? 
Budi Dari pertama udah diajari langkah-langkah penggunaanya, dari 

mulai nyala sampai ngakses 
Peneliti Itu butuh waktu lama enggak mas untuk bisa 
Budi Eeee, dulu sih 2 bulan 
Peneliti 2 bulan? 
Budi Iya 
Peneliti Habis ini biasanya acaranya apa mas habis pulang sekolah? 
Budi Paling istirahat di asrama 
Peneliti Kalau yang putra kamarnya dimana mas? 



 

 

Budi Kamarnya dari sini lurus ada pintu masuk 
Peneliti Yang lurus terus sampai dapur itu 
Budi Ya nglewati dapur itu ada jalan masuk 
Peneliti Yang kamar ruang makan? 
Budi Lurus terus 
Peneliti Itu disitu semua yang kelas 2? 
Budi Iya 
Peneliti Yang paling disukai saat ngakses internet apa sih mas? 
Budi Biasanya download lagu 
Peneliti Lagu yang gimana mas 
Budi Lagu-lagu yang sekarang itu 
Peneliti Yang lagi In (terbaru) 
Budi Iya 
Peneliti Lagu barat suka? 
Budi Barat suka 
Peneliti Kalau untuk nonton film gitu pakai headshet atau speaker mas? 
Budi Pakai headshet 
Peneliti  Itu hanya mendengarkan aja gitu 
Budi Iya 
Peneliti Banyak ya mas pasti koleksi filmnya? 
Budi Lumayan sih mbak buat hiburan 
Peneliti Ini sudah mau ujian ya mas 
Budi Iya tanggal 10 
Peneliti Biasanya sampai tanggal berapa mas 
Budi Tanggal 10 sampai tanggal 17 
Peneliti Aslinya mana mas?kebumen 
Budi Iya 
Peneliti Kalau boleh tau berapa bersaudara mas? 
Budi Tiga bersaudara 
Peneliti Anak ke 
Budi Anak pertama 
Peneliti Kenapa ko sekolah disini mas 
Budi Cari pengalaman 
Peneliti Kalau pulang berapa minggu sekali? 
Budi Ya enggak mesti kadang-kadang ya kalau pas liburan aja, ato pas 

pengen pulang 
Peneliti Sendiri atau 
Budi Sendiri 
Peneliti Keluarga ada disana semua ya mas 



 

 

Budi  Ya 
Peneliti Berani ya mas 
Budi Berani 
Peneliti  Kalau mbak heni kamarnya sama kayak mbak dita enggak ? 
Budi Enggak , kalau mbak dita didepan perpus mbak heni diatas 
Peneliti Yaudah mas itu aja, makasih ya mas 
Budi Iya 
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Peneliti Tau internet ya mbak dita 

Dita He? Tau mbak nek internet 

Peneliti Gimana mencari informasi di internet? 

Dita Jarang si mbak aku cari informasi 

Peneliti Ooo biasanya kalau nyari tugas itu bagaimana? 

Dita Tugas dicariin 
Peneliti Dicariin siapa? 
Dita Dicariin kakak, kakak suruh nyariin. Kakak dirumah saya disini, 

hehehhe.. ntar sms 

Peneliti Tapi bisa kan mencarinya 
Dita  Ya bisa 
Peneliti cuman jarang 
Dita Hoo iya 
Peneliti Kalau disini, disekolahan dimana biasa ngaksesnya? 
Dita Di LAB. Itukan udah ada ruang sendiri 
Peneliti Kapan ngaksesnya? 
Dita Ya mungkin  kalo jam-jam kosong, kalau jam pulang nek gelem nek 

ora yowes. 
Peneliti Ini semua anak kelas 2 asrama ya 
Dita Iya asrama 
Peneliti Ada kendala enggak pas nyari di internet? 
Dita Kalau pas dulu enggak sih cuman cari-cari cerita-cerita 
Peneliti Pas nyari informasi itu selalu ditemui enggak ya? 
Dita Heem, yo masalahe Cuma cerita 
Peneliti Kenal internet sejak kapan? 
Dita Sejak kelas 6 
Peneliti Siapa yg pertama kali mngenalkan internet? 
Dita Pertama kali mengenalkan internet, Pak Irfa’i guru SD 
Peneliti Yang ngajarin siapa? Pak Irfai juga? 
Dita Iya. Kalau di mts sama Pak Tri U 
Peneliti Tujuan nya apa nyari di internet? Tujuan utama 
Dita Tujuan utama opo yo,,  yo ben cepet sii hehehe, rasah kakehan mikir 
Peneliti Cepet nyarinya ya. Apa yang membuat mbak dita tertarik dengan 



 

 

internet? 
Dita Hoo. saya tu sukanya yang simpel-simpel ko mbak enggak berbelit-

belit hehe 
Peneliti biasanya nyari apa kalau di internet? 
Dita Kalau pelajaran si enggak pernah mbk, yo mungkin cerita-cerita 

cerpen kayak gitu,  novel, drama-drama, ceritacerita horor 
Peneliti Browser yg sering dipake apa? 
Dita He? (kurang paham) 
Peneliti Mozilla?? 
Dita Iya 
Peneliti Pernah mengalami kesulitan enggak? 
Dita Kesulitane? Kadang sok lemot heheh 
Peneliti Selain lemot? 
Dita Yo enggak ada si 
Peneliti Cuma disitu? 
Dita Iya 
Peneliti Seumpama informasi di internet enggak di dapat apa yang mbak dita 

lakukan? 
Dita Yaaa itu tadi nyari-nyari  di buku, radio, tv, ato tanya-tanya kakak yg 

disini, guru-guru kalau enggak ketemu yaudah 
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Peneliti Dulu pas pertama kali mbak dita kenal internet keperluannya buat 
apa mbak? 

Dita Kalau dulu sih saya perkenalannya di SLB kan, sama mbak heni itu, 
tapi cuman dikasih tau langkah-langkahnya itu kalau gini-gini trus 
kalau itu aku belum tek iso menguasai komputer yaudah tak diemin 
aja. Trus pas disini itu diajarin langkah-langkahnya lagi yaudah 
iseng-iseng aja 

Peneliti  Yang pertama kali dipelajari apa pas pertama SLB? 
Dita Opo yo mbak, yo biasa si mbukak mozilla, terus suruh nulis terus 

nulis sing digolekki trus di enter 
Peneliti Ada kesulitan enggak pas pertama nyari? 
Dita Ada sih 
Peneliti Apa? 
Dita Ra donk JAWS nya 
Peneliti Masih belum beradaptasi 
Dita Iya, 
Peneliti Adaptasinya lama enggak mbak, untuk bisa sampai sekarang 
Dita  Yo lumayan si enggak lama-lama banget 
Peneliti Lebih sering menelusur tentang pelajaran atau umum? 
Dita  Biasa sih mbak kayak cerita-cerita, contoh naskah drama, cerpen-

cerpen gitu 
Peneliti  Berarti untuk pelajaran jarang ya 
Dita Jarang banget, males 
Peneliti Berarti lebih banyak ke umum 
Dita  Iya 
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Peneliti Ini tadi pelajaran TIK ko enggak praktek mbak? 
Dita Kayaknya tu kalo ujian ini e mbak teori 
Peneliti Masih lama ya ujiannya? 
Dita Besok tanggal 10 itu 
Peneliti Dulu pas pertama kali mbak dita belajar komputer itu kapan mbak? 
Dita Pertama kali di SD 
Peneliti Apa yg dipelajari? 
Dita Pertama sih ini sih, kalau dulu pertama diajari ngetik Pakai 10 jari 

itu. Trus diajari mbuka, ngurupke 
Peneliti Kalau untuk internetnya kelas 7? 
Dita Heem 
Peneliti Seringnya nyari apa mbak kalau di internet? 
Dita Nyari opo yo mbak, Cuma nyari-nyari cerita, cerpen sih 
Peneliti Enggak tertarik selain cerita gitu? 
Dita Enggak 
Peneliti Cerpen tentang apa biasanya? Lebih spesifiknya 
Dita Ya mungkin tentang opo mbak enake mbak 
Peneliti Haduh hehehe 
Dita Biasa mbak wong enom ngono hlo mbak 
Peneliti Ooo cinta-cinta heehhe 
Dita Nah ngono kui 
Peneliti Udah nemu halaman web sendiri gitu blm mbak untuk dapetin cerita-

cerita itu? 
Dita Kenapa? 
Peneliti Misalnya udah nemu kalau nyari cerpen di alamat ini gitu hlo mbak 
Dita Belum si, aku Cuma asal-asal mbak. Sebenere aku kalau dibilang 

bisa yo rodo iso sih. Cuman aku ngawur-ngawur wae, gur waton 
ketemu 

Peneliti Kalo selain cerita apa yang dicari, kayak youtube kayak gitu 
Dita Paling foto-foto artis ngono kae, raketang raiso dideleng,haha 
Peneliti Kalau download lagu kayak gitu? 
Dita Belum bisa e mbak 
Peneliti Nonton video? 



 

 

Dita Video apa ya mbak... 
Peneliti Yo kayak video youtube tentang apa gitu 
Dita Enggak pernah e mbak 
Peneliti Enggak pernah 
Dita Heem 
Peneliti Berarti Cuma di word aja ya, eh di web biasa. Kalau ada tugas 

pelajaran gitu 
Dita Kadang si tanya-tanya sih mbak. Tanya kakak kelas. Kalau enggak 

ya suruh nyariin 
Peneliti Kenapa enggak nyari sendiri? 
Dita Ra ndue leptop,,hihihih 
Peneliti Oo disini kalau ngaksesnya pas di labnya 
Dita Iya sih kalau disekolahan, tapi kan disini udah ada yang punya leptop 

sendiri. Dulu sih pernah aku suruh nyari sendiri pake leptopnya 
kakak tapi enggak mau takut rusak 

Peneliti Ooohh,,  
Dita Kalau disekolah rapopo rusak dienggo,heheheh 
Peneliti Sing nganggo kan wong akeh 
Dita Hahahahah kan ra reti le nganggo sopo 
Peneliti Pelajaran pertama pas internet dulu apa mbak, yang dipelajari apa? 
Dita Yo nyari mozilla itu sih, trus dienter truus nulis trus dienter lagi trus 

dicari 
Peneliti Kalau nyari tu Cuma pake kotakan yang ada di mozilla pas mbukak 

itu ya mbak ya? 
Dita Iya 
Peneliti Pencarian yang gampang. 

Kalau pake JAWS nya yg disinikan selain JAWS kan ada software 
Damayanti ya mbak 

Dita Iya 
Peneliti Nah itu mbak dita sering pake enggak 
Dita Aku lebih donknya tu pake yg Jaws biasa. Pake damayanti tek e rung 

kulino 
Peneliti Padahal damayanti bahasanya indonesia ya 
Dita Iya. Tapi kalau damayanti ngomong bahasa inggris ki ketoe lucu e 

mbak hehehhe 
Peneliti Udah biasa pake JAWS 
Dita Iya 
Peneliti Emmm pemahaman untuk pake jawsnya itu lama enggak mbak? 
Dita Yaa lumayan si mbak, kalau kita sering ndengerin gitu 



 

 

Peneliti Ini kalau habis solat biasanya ngapain mbak? 
Dita Habis solat ntar ada kultum 
Peneliti Trus 
Dita Trus masuk lagi. Ak biasa nek solat jam 2, setengah 2 ngono 
Peneliti Pulang sekolah? 
Dita Hoo solat dewe enak, solat bareng guru-guru kesusu cepet banget 

koyo sepur 
Peneliti Oo malah kecepeten 
Dita  Hoo 
Peneliti Biasane kalau bareng kan malah suwe 
Dita Ora e mbak 
Peneliti Kalau pas nyari di internet itu kesulitan enggak mbak? Yo biasanya 

sulitnya kenapa? 
Dita Kesulitannya op yo mbak, kadang suka apa kadang sing digoleki ki 

tidak sesuai. Terus umpama yg dicari yo artikel, nanti ketemunya 
opo...nyebahi 

Peneliti Hehehh. Kalau untuk loadingnya itu termasuk kendala ya mbak. 
Sering enggak loadingnya lama gitu 

Dita Enggak si mbak 
Peneliti Disini pake pasword ya mbak kalau pake wifi 
Dita Enggak tau ya, belum pernah 
Peneliti Yo mgkin kalau di lab kan udah di setting lgs bisa 
Dita Iya 
Peneliti Kmrn saya nyoba, loh ko ada paswordnya. 

Ini lagi solat po libur mbak 
Dita Kandani ak nek solat ki jam 2 
Peneliti Kenapa enggak jamaah kan 27  mbak 
Dita Yo 27 tapi nek awake dewe le moco surat ra rampung yo podo wae 

ra afdol gitu,,weseehhh 
Peneliti Ra khusyuk,,hehehh 
Dita Sok-sokan yo mbak yo hehhe. Padahal yo wonge mbuh,,heheh 
Peneliti Heheh 
Dita Enggak seneng ak mbak kalau solat cepet-cepet 
Peneliti Kamar nya satu kamar m sapa mbak yg deket tangga itu ya 
Dita Heem Kan ada dapur to itu, hla itu 
Peneliti Sebelahnya 
Dita Iya 
Peneliti Breng ma sapa aja disitu? 
Dita Sama ada mbak nila 



 

 

Peneliti Kakak tingkat po anak asrama? 
Dita Anak asrama sini, tapi dia ada B nya 
Peneliti Apa B? 
Dita Iya tuna rungu 
Peneliti Oooo dari SD ya,  
Dita tapi udah SMK Lb, kan disini ada SMK LB atau SMP LB 
Peneliti  Kalau smk dmn? 
Dita Di utara 
Peneliti Belakang 
Dita Iya 
Peneliti Besok masu nerusin dmn mbak?disitu juga? 
Dita Wuh nag nang kno ak g iso kuliah e mbak 
Peneliti Oh iyaya 
Dita Kan kalau disitu yg keterbelakangan mental. Kalau di SMK biasa 

kan enggak bisa. 
Peneliti Rencana mau nerusin dimana mbak? 
Dita Dimana ya mb, kalau enggak di man maguwoharjo, kalau bisa. Kalo 

menerima difabel 
Peneliti Ya cari-cari 
Dita Iya sih 
Peneliti Berapa bersaudara to mbak dita kalau boleh tau 
Dita 2 saya sama kakak 
Peneliti Cuma m kakak aja,, aslinya mana mbak? 
Dita Asline ki mbuh nang ndi.. wong inggris 
Peneliti Hehehe serius iki...mana? 
Dita Kalau saya lahirnya di Pati tapi menetapnya disini 
Peneliti Disini dimana 
Dita Di sleman 
Peneliti Slemane mana 
Dita Sleman, anu moyudan 
Peneliti Moyudan tu daerah mana to mbak 
Dita Waduuh,,, 
Peneliti Deket-deket mana gitu ak enggak paham e 
Dita Ngendi yo mbak yo 
Peneliti Lewate ngendi? 
Dita Lewat demak ijo yo iso, gamping yo iso 
Peneliti Oohh 
Dita Deman ijo ngerti to 
Peneliti Enggak,,hhehh 



 

 

Dita Hehhehe 
Peneliti Kalau gamping tau, mau ke godean itu bukan 
Dita Hoo godean itu, prapatan pasar godean ke barat, terus ada lampu 

merah lagi ke selatan 
Peneliti Itu udah nyebrang ringroad? 
Dita Iya itu kan ringroadnya kan timur godean 
Peneliti Iya sih. Nek godean reti ak mbak, 
Dita Hehehe 
Peneliti Jauh ya berarti 
Dita Yo lumayan 
Peneliti Kalau pulang seminggu sekali? 
Dita Enggak mesti, kalau pengen pulang yo pulang 
Peneliti Dijemput? 
Dita Hoo belum boleh pulang sendiri e 
Peneliti Belom berani po 
Dita Belom boleh. Pengen pulang sendiri tapi kasihan ortu e 
Peneliti Malah bingung nggoleki  
Dita Ora tau ne ngebis, ngebis malah 
Peneliti Mbak dita kalau enggak ikut solat ngapain aja 
Dita Teturon, maem, nek enggak pengen maem yo kipasan heheeh 
Peneliti Yayya,  

Nunggu solat sampai jam berapa mbak 
Dita Gimana 
Peneliti Selesai solatnya jam berapa ini 
Dita Tergantung si mbak, tergantung kultumnya juga. Kan habis solat ada 

kultum 
Peneliti Tadi mas fendi bilang apa e, mau ulangan apa gimana 
Dita  Enggak tau enggak denger e 
Peneliti Kan ini blm selesai gitu, kalo umpama selesai pelajaran itu mau apa 

enggak gitu. Santai aja diasrama g perlu disini 
Dita Enggak tau tapi 
Peneliti Kemarin kata dosen soalnya masih kurang jadi balik lagi 
Dita Penak ra mbak kuliah?penak 
Peneliti Yang jelas wawasane tambah jelas si mbak 
Dita Hoo si 
Peneliti Banyak ko yg menerima difabel ki, tempatku yo ada 
Dita Perpustakaan? 
Peneliti Semuanya,, kan ada PSLD 
Dita Iya kan ada mas ridwan 



 

 

Peneliti Kalau ke perpus ya ada layanannya sendiri, mau cari buku ya minta 
tolong pustakawan ato mau temen. Nyari buku 
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Peneliti Tau internet ya? 
Sigit Tau 

Peneliti Pernah mencari? 

Sigit Pernah 
Peneliti Gimana cara mencarinya? 

Sigit Yaa buka mozilla, ya trus tulis aja yang mau dicari apa. Langsung 
keluar 

Peneliti Dimana biasanya? 

Sigit Di Lab komputer 
Peneliti Kapan waktunya? 
Sigit  Kamis itu (waktu pelajaran TIK), kalau enggak ya jam kosong. 
Peneliti Ada kendala enggak pas nemuinnya 

Sigit Ya ada 
Peneliti Apa 

Sigit Kalo pas milih program sama, loading-loading 

Peneliti Ooo,,, informasi yang dicari itu sering ketemunya enggak? 
Sigit Ya sering ketemunya 
Peneliti Sejak kapan mengenal internet? 

Sigit Kelas 7 
Peneliti Pas disini? 
Sigit  Iya 

Peneliti Siapa yang mengenalkan pertama kali? 

Sigit Pak Tri 
Peneliti Yang ngajarin juga Pak Tri? 

Sigit  Iya 

Peneliti Tujuannya apa nyari informasi di internet? 

Sigit Biar tahu informasi sekitar 

Peneliti Hal menarik apa yang membuat suka internet? 

Sigit Cari apa-apa itu bisa langsung dapat 

Peneliti Yang biasa dicari apa? 

Sigit Kadang berita, kadang video 

Peneliti Browser yang dipakai apa? 

Sigit Apanya? 



 

 

Peneliti Browsernya 
Sigit Mozilla, kadang google. Tapi kalau google agak sulit e 

Peneliti Kan biasanya kalau nyari di mozilla sudah ada googlenya kan? 
Sigit  Heem 

Peneliti Ada kesulitan saat mencari 

Sigit Kesulitan, opo yo.. kadang salah tulis. Sama kalau buka kadang 
sulit 

Peneliti Seumpama informasi yang enggak didapat di internet apa yang mau 
dilakukan? 

Sigit Yoo cari di Radio, Tv 
Peneliti Selain itu? 
Sigit Kalau denger-denger orang bicara itu. Trus nanti Dikembangin 

sendiri 
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Peneliti Mau nanya mas dulu waktu mengenal internet pertama itu, 
keperluane buat apa toh? 

Sigit Keperluannya ya cari-cari berita gitu 
Peneliti Cuma berita,  
Sigit Cari berita, cari video-video 
Peneliti Yang dipelajari apa, dulu hlo pas SD / SMP dulu? 
Sigit SMP 
Peneliti Ya, itu yang dipelajari pertama apa? 
Sigit Apanya maksudnya 
Peneliti Yang dipelajari, maksute nyari apa gitu di internet 
Sigit Dulu itu nyari opo yo, vidoe tawuran koyoe mbak 
Peneliti Haduuuh (kaget) 

Yang dipelajari pas pertama nyari itu apa? 
Sigit Nyari? Ya cara-cara mencarinya, kmd ya langkah-langkahnya 

mencari itu bagaimana? Biar bias ketemu 
Peneliti Susah enggak nyarinya 
Sigit Yaaa,, (bebarengan dengan heni) enggak terlalu sulit banget si, 
Peneliti Wess mahir ya 
Sigit Ya enggak mahir cuman yo... 
Peneliti Lebih suka mencari pelajaran atau umum? 
Sigit Umum 
Peneliti Kalau pelajaran nyarinya dimana 
Sigit Jarang saya kalau pelajaran 
Peneliti Nah kalo ada PR? 
Sigit Kalau ada pr yo, saya kalau nyari PR di internet itu malah enggak 

anu 
Heni Nyontek itu mbak sukanya 
Sigit Iya mbak terutama heni 
Heni Waaaa 
Peneliti Berarti seringya 
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Peneliti  Tadi pelajaran TIK apa yang dipelajari mas? 
Sigit  Tadi cuma ngobrol-ngobrol 
Peneliti  Tadi saya denger ada pak kalau kayak gini kenapa gitu 
Sigit  Apa 
Peneliti Kayak tanya-tanya tentang apa 
Sigit Cuma tanya-tanya soal komputer 
Peneliti Ko enggak praktek di LAB? 
Sigit Lampunya mati 
Peneliti Oo mati lampu. Tapi biasanya kesana ya 
Sigit Iya 
Peneliti Selain di Lab komputer biasanya ngakses dimana mas? 
Sigit Cuman disitu 
Peneliti Kalau kayak fasilitas sendiri  komputer atau HP gitu? 
Sigit Kalau hp enggak punya 
Peneliti O hp enggak punya 
Sigit  Kalo di perpus itu ada 
Peneliti  Kalau fasilitas selain di perpus itu ada , kayak punya sendiri 
Sigit Enggak ada 
Peneliti Berarti kalau nyari di sekolahan sini ya 
Sigit  Iya 
Peneliti Nyarinya sering di lab komputer atau di perpus? 
Sigit Seringnya di lab 
Peneliti  Kenapa 
Sigit  Ya, kalau diperpus itu jarang dipake sekarang. Dan penggunaanya 

enggak bisa 
Peneliti  Enggak bisa dipake 
Sigit Colokannya itu hlo 
Peneliti Belum terbiasa? 
Sigit Kalau di lab kan udah dipasang 
Peneliti Dipasang travo itu ya 
Sigit Iya 
Peneliti Dulu pas kenal pertama internet buat apa mas? 
Sigit Ya buat apa ya, Cuma biat cari-cari berita 



 

 

Peneliti Biasanya Berita apa yang dicari? 
Sigit Kebanyakan malah video 
Peneliti  Tapi pernah nyari berita? 
Sigit Pernah 
Peneliti Apa, pernah nyari tentang apa? 
Sigit  Sepakbola 
Peneliti Kalau video apa yang dicari? 
Sigit Video-video tentang suporterbola 
Peneliti  Berarti temanya tentang bola? 
Sigit  Iya 
Peneliti kalau untuk film atau video klip gitu? 
Sigit Belum pernah 
Peneliti  Belum pernah? 
Sigit Enggak tertarik 
Peneliti Oo tertariknya sama bola? 
Sigit Iya 
Peneliti Susah enggak mas nyari di internet kayak nyari video gitu susah 

enggak? 
Sigit Kadang-kadang 
Peneliti  Susahnya kenapa 
Sigit Pas hotspotnya enggak konek 
Peneliti Tau enggak kenapa ko enggak bisa mas 
Sigit Enggak tau 
Peneliti  Darisana nya ya 
Sigit Enggak konek yaudah langsung dimatiin aja 
Peneliti Tau enggak koneknya darimana 
Sigit Kalau enggak bisa keluar tampilannya itu 
Peneliti Tau kalau enggak tampil itu dari suara atau 
Sigit Suaranya JAWSnya 
Peneliti Kalau disini selain JAWS ada Damayanti ya mas? 
Sigit Iya 
Peneliti Sering pake yang mana? 
Sigit Pake JAWS 
Peneliti kenapa 
Sigit Ya sudah terbiasa aja 
Peneliti Tapi kalau pake damayanti bisa? 
Sigit Sedikit. Tapi enggak terlalu paham 
Peneliti Padahal bahasnya indonesia ya 
Sigit Tapi belum terbiasa 



 

 

Peneliti Dah terbiasa pake JAWS 
Sigit Iya 
Peneliti Yang bikin suka sama internet apa mas? 
Sigit Yang bikin suka internet itu apa ya, bisa cari apa-apa ada, mudah. 
Peneliti Seumpama, kan kmrn pas ditanya kalau enggak dapet di internet 

kan di radio Tv kayak gt kan 
Sigit  Iya 
Peneliti Kalau radio pake apa ngaksesnya? 
Sigit Jarang e 
Peneliti Hla trus nyarinya ko di radio 
Sigit Ya kalau pas denger aja, kalau radio saya enggak suka berita 
Peneliti Hla trus? 
Sigit Musik 
Peneliti Kalau download musik itu di lab pernah? 
Sigit Belum 
Peneliti Cuman nyari gitu aja ya 
Sigit Iya 
Peneliti Kalau di TV? 
Sigit Di tv 
Peneliti  Apa yang sering atau pernah dicari atau didenger gt? 
Sigit Sepakbola 
Peneliti Nonton sinetron gitu enggak suka mas? 
Sigit Enggak seneng, tontonan cewek 
Peneliti Oh iya betul-betul. Disini Tvnya ada berapa? 
Sigit Satu 
Peneliti  Yang diruang tengah itu? 
Sigit Iya 
Peneliti  Kalau nonton biasanya bareng-bareng? 
Sigit Iya 
Peneliti Pas kapan waktunya? 
Sigit  Kapan aja bisa kalau pas disetel 
Peneliti Kalau enggak disetel enggak nonton? 
Sigit  Kalau enggak disetel. Kalau nyetel sendiri ya sebenernya boleh 
Peneliti Gabung sama SD itu mas? 
Sigit Apanya? 
Peneliti Tvnya yang satu itu 
Sigit Asrama 
Peneliti Kalau ada tugas kayak gitu nyarinya juga di internet? 
Sigit Malah saya jarang nyari tugas di internet 



 

 

Peneliti Kenapa? Kan katanya mudah cari apa-apa bisa 
Sigit Lebih enak kalau cari sendiri e, kalau di internet itu ngetiknya ini 

itu keluarnya banyak banget  
Peneliti Trus nyarinya dimana kalau tugas? 
Sigit Di buku catatatan 
Peneliti Kalau buku paket gitu ada enggak? 
Sigit Enggak ada 
Peneliti Tapi kalau pinjemm guru boleh kan? 
Sigit Boleh 
Peneliti Pernah pinjem? 
Sigit Pinjem, pernah pas untuk lomba MTQ MIPA. 
Peneliti Oh ikut lomba? Menang enggak mas? 
Sigit Enggak 
Peneliti Hehe belum beruntung besok coba lagi 

Kalau buku pegangan itu disediakan enggak si mas? 
Sigit  Nyatet 
Peneliti Oo nyatet. Kesulitannya apa mas pas nyari? 
Sigit Internet? 
Peneliti Iya 
Sigit Enggak bia langsung keluar yang diinginkan 
Peneliti Biasanya milah-milahnya lama enggak kayak gitu? 
Sigit Lama 
Peneliti  Kenapa ko lama mas? 
Sigit Kadang sering melenceng dari yang dicari,link-link nya itu kadang 

banyak 
Peneliti Kalau mau nyari yang mau dicari itu dibuka satu-satu linknya? 
Sigit Iya 
Peneliti Dulu pas pertama kali diajari komputer itu kapan mas? 
Sigit Kelas 7 
Peneliti Dulu sdnya 
Sigit Belum 
Peneliti O belum 
Sigit  Baru pengenalan 
Peneliti Apa 
Sigit Pengenalan keyboard 
Peneliti Sd itu? Sdnya di? 
Sigit di............... 
Peneliti Tapi pas smp ini udah nambah mempelajari apa tentang 

komputernya? 



 

 

Sigit Emmm, tentang microsoft excel 
Peneliti  Kalau pelajaran internet? Kelas 7 juga dipelajari? 
Sigit Iya 
Peneliti Pas pertama kali belajar internet apa yang dipelajari mas? 
Sigit Ya itu tadi 
Peneliti Yang didapat apa 
Sigit Ya pengetahuan, pengalaman 
Peneliti Menurut mas sigit internet itu gimana dalam pencariannya itu 

gimana? 
Sigit Ya internet itu ya bisa memudahkan kita untuk mencari sesuatu 
Peneliti Disini kalau baca buku itu sering enggak mas? 
Sigit Jarang 
Peneliti  Selain buku diperpus hlo, buku pribadi misal ada bacaan apa gitu 

sering enggak? 
Sigit Iya sering 
Peneliti  Ada koleksi buku apa aja 
Sigit Disini bukan koleksi mbak, tapi modelnya nyatat, jadi pas pelajaran 

itu nyatat pake bukunya sendiri trus gurunya membacakan 
Peneliti Itu semua pelajaran? 
Sigit Ya dicatat sambil nerangkan gitu kayak umumnya 
Peneliti Tapi pas TIK itu jarang pada bawa buku, itu memang karena 

praktek,.... 
Sigit  Banyak prakteknya kalau TIK 
Peneliti Lama enggak mas adabtasi buat internet 
Sigit Emmm gimana ya 
Peneliti Maksudnya dari awal nyalain komputer... 
Sigit Ya lama 
Peneliti Mahirnya ps kapan?pas kelas 2 udah bisa? 
Sigit Ini aja belum mahir banget e .Masih tanya-tanya 
Peneliti Biasanya tanya siapa? 
Sigit Pak tri U 
Peneliti Selain pak tri kayak temn? 
Sigit Yang sudah bisa 
Peneliti Nanti habis duhur pelajarannya apa mas? 
Sigit Pkn 
Peneliti Gurunya ada? 
Sigit Ada 
Peneliti Yaudah dilanjutkan nanti lagi mas. solat dulu aja 
Sigit Iya 
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Peneliti Kenal internet ya mas ya 
Fendi Kenal 
Peneliti Gimana nyari informasi di internet 
Fendi Tinggal masuk ke webnya tadi 
Peneliti Dimana biasa ngaksesnya 
Fendi Ya banyak si mbak, biasanya si google 
Peneliti Tempatnya, kalau disekolah ini dimana? 
Fendi  Di Lab 
Peneliti Kapan waktunya? 
Fendi Mungkin kalau jam kosong sering, terus kalau ada tugas dari guru 

suruh ke lab ya kesana 
Peneliti Ada kendala enggak pas nyari? 
Fendi Kalau saya sih enggak ada 
Peneliti Berarti udah biasa ya, sering ya ketemunya 
Fendi Ya alhamdulillah 
Peneliti kenal internet sejak kapan? 
Fendi Kalau kenal internet si sejak kelas 4 SD sudah kenal, cuman lebih 

meluasnya waktu pindah kesini, karena dituntut untuk bisa internet 
Peneliti Siapa yang pertama kali mengajarkan internet? 
Fendi SD sana ya mbak? 
Peneliti Iya 
Fendi SD sana itu, Pak Parjo guru TIK disana 
Peneliti Yang ngajarin Pak Parjo juga? 
Fendi  Iya 
Peneliti Tujuannya apa sih nyari di internet itu? 
Fendi Ya kadang kan mungkin kalau internet kan anu mbak, lebih cepat 

apa ya anu hal yang baru gitu 
Peneliti O yaaa, update 
Fendi Hoo update lebih cepat, kalau buku kan nunggu sampai berbulan-

bulan 
Peneliti Hal menarik apa yang bikin suka internet? 
Fendi Praktis mbak, jadi apa yg kita ingin tinggal kita tulis aja pasti ada 



 

 

gitu. Kalau buku kan harus pindah-pindah buku gitu 
Peneliti Yayay, . biasanya nyari apa kalau di internet? 
Fendi Biasanya kalau saya sih, kalau pelajaran itu nyari buku pelajaran, 
Peneliti Selain buku pelajaran 
Fendi Ya mungkin kayak sejarah atau artikel-artikel 
Peneliti Browser yang dipakai apa? 
Fendi  Google 
Peneliti Mozilla? 
Fendi  Ya mozilla 
Peneliti Ooo 
Fendi Ya banyak si mbak, yahoo, youtube itu, 
Peneliti Ada kesulitan enggak pas nyari? 
Fendi  Ada 
Peneliti Apa 
Fendi Kadang sinyale lambat aja, jadi loading-loading enggak cepat 
Peneliti Masalah jaringan ya 
Fendi  Iya 
Peneliti Apa yang dilakuin kalau informasi yang enggak didapat di 

internet?misalnya udah nyari di internet enggak ketemu trus mau 
gimana 

Fendi Enggak tau misalnya kalau nyari di internet itu ya pasti ada 
walaupun kadang enggak sesuai tapi ada mbak, enggak pernah 
enggak ada kalau saya nyari itu 

Peneliti Maksudnya kalau yang akan dilakukan kalau harus nyari ini tapi 
enggak ada, yg mirip kan memang banyak. Yang dilakuian apa 
misalnya enggak ada 

Fendi Ya itu tetap diambil tapi untuk selengkapnya tanya temen-temen aja 
untuk melengkapi 
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Peneliti Dulu pas perkenalan internet yang pertama kali buat apa sih mas? 
Fendi Emm pertama kali yo untuk ini, ngakses berita-berita yg enggak ada 

di buku 
Peneliti Oo 
Fendi Yg pertama sih mainnya ke e-mail, langsung ke email kan dulu 

kalau disana kalau ada tugas langsung ke email walaupun masih 
SD. Pertama sih untuk itu untuk e-mail 

Peneliti  Trus yang dipelajari pertama apa, pas waktu dikenalkan sama 
gurunya itu apa? 

Fendi Kalau saya sih pengenalan keyboard dulu 
Peneliti Kalau pengenalan di internetnya 
Fendi  Opo yo mbak? 
Peneliti  Mungkin pas cara-cara browsingnya atau gimana? 
Fendi Ya paling cara-caara browsing, ya gurunya cuman bimbing aja 
Peneliti Ada kesulitaan enggak pas pertama kali menelusur itu? 
Fendi Emm ada 
Peneliti Apa 
Fendi Ya gitu mbak, 
Peneliti Adaptasinya ya 
Fendi Iya 
Peneliti Lama enggak adaptasinya sampe sekarang bisa 
Fendi Cuma 1 minggu sudah bisa. Untuk keseluruhan mbak, tapi kalau 

untuk browsing sih 1 jam bisa 
Peneliti Pas melakukan penelusuran itu lebih sering ke pelajaran atau 

umum? 
Fendi Kalau anu pelajaran, sering pelajaran 
Peneliti  Oo pelajaran, kalau sekarang? 
Fendi Ya umum kayak gini (waktu itu fendi lagi main catur secara online) 
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Peneliti (sepulang sekolah siswa/siswi MTs sedang beristirahat makan dan 
minum di ruang makan) 
Biasanya habis gini ngapa mas? Tidur 

Fendi Heheh nonton tv paling, tapi tidur mbak paling 
Peneliti Enggak ada kerjaan ya 
Fendi Kegiatannya kebanyakan sore 
Peneliti Oo kalau sore ngapain biasanya 
Fendi Aku kalau sore kelapangan  
Peneliti Mana kalau disini lapangannya 
Fendi Kalau saya di mandala krida 
Peneliti Oo jauh ya, kesana sama siapa? 
Fendi Naik sepeda 
Peneliti Oo sendiri? 
Fendi Iya 
Peneliti Dulu pas kenal komputer pertama yg dipelajari apa mas? 
Fendi Ya paling browsing itu 
Peneliti Emm kalau yg pertama kali pengenalan keyboard itu kapan? 
Fendi Oo pengenalan keyboard, ooo ya pertama kali pengenalan 

keyboard, itu pun yang ngajari dari sekolahan bukan dari keluarga. 
Yang ngajari dari bapak 

Peneliti Tapi pas disini bisa adaptasi langsung? 
Fendi Kalau pas browsing peneliti ya dari sekolah apa sendiri? 
Peneliti Kalau browsing ya pertama sendiri mbak 
Fendi Emm di rumah pa dsini 
Peneliti Dirumah 
Fendi Aslinya mana to mas? 
Peneliti Oo jauh ya 
Fendi Ya 
Peneliti Berapa bersaudara mas? 
Fendi Satu cuma sama adek, jadi dua heheh 
Peneliti Oo iya dua . Biasanya nyari apa mas kalau di internet? 
Fendi Dulu sih artikel-artikel itu 
Peneliti Kalau sekarang? 



 

 

Fendi Kalau sekarang karena banyak tugas, Materi-materi 
Peneliti Kalau umum? 
Fendi Kalau umum ya kayak berita bola itu 
Peneliti  Selain berita apa kalau untuk ngakses youtube itu sering enggak? 
Fendi Kalau youtube kebanyakan video olahraga itu 
Peneliti Emmm, kalau yang musik-musik kayak gitu suka juga enggak? 
Fendi Musik suka 
Peneliti Sering juga nyari? 
Fendi Iya 
Peneliti Disini SMA nya mana e mas? 
Fendi Sma sana mbak, sebelah sana 
Peneliti Belakang nglewati sd itu 
Fendi Iya, lantai atas SMK 
Peneliti Oo, besok mau nglanjutin kemana mas? 
Fendi Kayaknya di sultan agung jokteng kulon 
Peneliti  Yg bikin seneng dari internet apa sih mas? 
Fendi Yg bikin seneng, kalau disitu mau nyari informasi apapun ketemu, 

internet itu enggak bikin bosen 
Peneliti Ooh, banyak hiburannya 
Fendi Iya 
Peneliti Kesulitannya apa mas pas nyari? 
Fendi Kesulitane, kayak e enggak ada e mbak. Cuamn mungkin Yo 

kadang apa gitu yang kita cari ada cuman enggak komplit gitu hlo 
Peneliti Emm terus kalau seumapa tadi temen2 ditanya soal link-link, 

memilah linknya itu hlo 
Fendi Enggak kalau untuk link-link 
Peneliti Sulit enggak  
Fendi Enggak mbak 
Peneliti Lagi banyak tugas mau ujian mas? 
Fendi Tanggal 10 besok 
Peneliti  Lagi banyak-banyaknya ini? 
Fendi Iya 
Peneliti Kamarnya sebelah mana sih mas? 
Fendi Ini lurus trus ada lorongnya masuk dah ada kamar 
Peneliti Itu semua anak kelas 2 disitu? 
Fendi Ya enggak, disitu campur dari SD sampai kuliah disitu 
Peneliti Kalau pas sd diajari apa mas? 
Fendi Kalau dulu pas disana, kalau untuk komputer ya mbak? 
Peneliti Iya 



 

 

Fendi Komputer paling, kalau disini pengenalan keyboard, diajari ngetik 
yang 10 jari itu 

Peneliti Disini juga 
Fendi Ya kalau disini, udah masuk ke word, kayak masuk ke microsoft 

excel itu 
Peneliti Kalau disini kan software pendukung ada JAWS to mas dan 

Damayanti, itu pakai yang mana mas? 
Fendi Ak yg language mbak bukan damayanti mbak 
Peneliti  Yg jaws malahan 
Fendi Iya yg pake logat inggris itu 
Peneliti Oo tapi bisa kalau pake damayanti? 
Fendi Bisa. Cuman kalau pake damayanti kalau teks nya indonesia pake 

damayanti tapi kalau teksnya inggris pakenya yg ingggris karena 
lebih faseh mbak menyesuaikan bahasanya 

Peneliti Biasanya kalau pas pertama kali menelusur itu membuka aplikasi 
JAWSnya itu untuk apa mas? 

Fendi Biasnya kalau disini udah di setting otomatis ya mbak, tp kalau 
biasanya kalau saya yg ngatur sih kayak speed kecepatan itu, trus 
kayak tanda baca. Jaws kan kadang ada yg semua tanda baca 
dibaca, misalnya koma ya dibaca koma. Tapi diatur biar taanda 
bacanya yang dibaca itu titik atau apa gitu. Kalau enggak diatur 
kadang semua tanda baca dibaca 

Peneliti Kalau untuk fasilitasnya selain disini dimana mas? Selain di 
komputer, kayak lewat hp atau fasilitas pribadi gitu 

Fendi Yo paling lewat hp 
Peneliti Kalau lewat leptop gitu ada mas? 
Fendi Ada 
Peneliti Berarti sering juga kalau pake leptop? 
Fendi Ya kalau diasrama pake leptop, pake netbook 
Peneliti Pake wifi juga ya 
Fendi Ya kalau wifi kebetulan dari sini sampe sana sinyalnya sampe,  
Peneliti  Ada paswordnya ya mas ya, hehe kemarin saya coba buka ko 

enggak bisa 
Fendi Kalau disini yaketunis 11 bisa 
Peneliti Udah makan belum e mas? 
Fendi Belum, nanti aja mbak hehe 
Peneliti Itu mbak heni juga ada disitu 
Fendi Mbak heni dikamar, mau dipanggil po? 
Peneliti Enggak nanti  aja, kamarnya dimana to? 



 

 

Fendi Ini ada kamar mandi lurus ada tangga naik aja 
Peneliti Luas ya ternyata. Kalau nonton film gitu sering enggak mas? 
Fendi Film apa 
Peneliti Ya apa aja, sering apa aja? 
Fendi Ya sering mbak,  
Peneliti Kalau pas di asrama? Apa yg biasa ditonton? 
Fendi Kartun 
Peneliti  Itu download sendiri apa minta? 
Fendi Ya kadang minta dari temen, terus kadang ya download-download 

sendiri 
Peneliti Bisa download sendiri? 
Fendi Bisa 
Peneliti Kalau lagu itu juga bisa 
Fendi Ya 
Peneliti Alamatnya dimana kalau nyari lagu 
Fendi Kalau lagu tu di webtrik kan 
Peneliti Webtrik? 
Fendi Hoo. Tapi untuk webtrik kan tampilannya untuk hp to, tapi gapapa 

si bisa. Kalau enggak di gudang lagu itu 
Peneliti Oh iya. Kalau untuk 4shared itu 
Fendi Iya 
Peneliti Gimana? 
Fendi Kalau 4shared juga iya tapi ak enggak begitu familiar 
Peneliti  Lagi pada sibuk enggak mas ini, enggak. Ini tadi ko pelajaran 

TIKnya dikelas e mas? 
Fendi Ya materi-materi, guru tu Cuma ngasi kisi-kisi yang keluar besok 

ini ini gitu 
Peneliti Ujiannya pake komputer apa nulis? 
Fendi Besok kayknya tertulis  
Peneliti yah gitu aj aya mas ya makasih 
Fendi Iya mbak 
 

  



 

 

CATATAN HASIL WAWANCARA 

Nama  : Heni Uswatun Chasanah 
Tempat : Ruang kelas 2 di MTs Yaketunis Yogyakarta 
Waktu   : 4 Mei 2013, pukul 11:21 WIB 
 

Peneliti Mbak heni tau internet? 

Heni Tau 

Peneliti Sering mengakses ya mbak? 

Heni Yooo nek lagi mood ae mbak,  ora mesti e mbak 

Peneliti Menurut mbak heni gimana cara mencari di internet itu 

Heni Caranya? 
Peneliti Iya 

Heni  Maksudnya cara? 
Peneliti Yaa cara penelusurannya gimana gitu hlo? 

Heni Ooo penelusuran? 

Peneliti Iya 

Heni Jane aku ki nak neng internet ki to mbk, paling cuman nonton film 
e mbk 

Peneliti Ohh (tertawa ) Berarti Youtube-an gitu? 

Heni Hoo e 
Peneliti Nek nyari-nyari tugas itu? 
Heni Tugas itu yo kadang, nek kepepet banget . aku tu soale kalau cari di 

internet itu malah pusing e 

Peneliti Kenapa? 
Heni Kan sangat rinci banget to, jadi seumpama kayak ekonomi tentang 

harga-harga pasar nanti harga pasar sedunia keluar kabeh heheh 
(tertawa) 

Peneliti Ohohooh (ikut tertawa) 

Heni Kluar semua kan kita ne jadi ikut pusing gitu hlo mbak , terus lebih 
enak langsung ke bukunya aja 

Peneliti Seumpama pas di internet nyari artikel apa gitu sering ketemunya 
enggak? 

Heni Kalau ketemu tu ketemu, tapi yo aku orangnya enggak telaten ya 
jadi yo pengennya sing cepet ngono 

Peneliti Ada kendala enggak pas ngakses di internet? 

Heni Kalau itu sih mungkin opo yo kendalane yo, yo biasa mbak kae 
mbak mungkin 

Peneliti Milih-milihnya? 



 

 

Heni Iya milih-milihnnya gitu, Cuma itu sih 
Peneliti Mbak heni sejak kapan mengenal internet? 

Heni Sejak kapan ya mbak, kalau internet si kelas 6 ya, kelas 6 kemarin. 
Kalau komputer sejak kelas 3 

Peneliti 3 Sd? 
Heni He’e 

Peneliti Siapa yang pertama kali mengenalkan internet? 
Heni Guru TIK ku yg SD dulu, 
Peneliti Siapa namanya? 
Heni  Emmm ini tadi lewat, pak Admad Maskuri 
Peneliti Ooo ya. Yg mengajarkan Pak Ahmad juga? 
Heni  Iya 
Peneliti Tujuannya apa sih mbak kalau nyari informasi di internet? 
Heni Yo mungkin biar opo yoo, lebih mudah tau dunia luar. Pokokmen  

biar mempermudah ngono ae lah 
Peneliti Hal menarik apa yang membuat mbak heni suka internet? 
Heni  Aku tu gak tek suka e, 
Peneliti Oh iya denk. Berarti kebanyakan nyarinya di buku ya? 
Heni Iya mungkin kan kayak begitu, aku lebih suka tanya-tanya ke orang 

lain. Kalau semisal lagi mood nyari di buku sendiri kalau enggak ya 
tanya-tanya orang lain, lebih suka itu daripada internet 

Peneliti Informasi yang biasa di cari di internet itu kayak video ato apa gitu 
sering ketemu ya? 

Heni Sering 
Peneliti Biasanya nyari apa to kalau di internet? 
Heni Mungkin seumpama lagi isenk ki sok nonton film, kayak negeri 

lima menara terus tanah subuh. Pokoe sing aeng-aeng ngono hlo 
mbak kadang kalau lagi iseng ngetik nyari sejarah Yaketunis gitu, 
tapi yang muncul sejarah braile dari Yaketunis tu mesti muncul. 

Peneliti Browser yang sering dipake pas nyari itu apa mbak? 
Heni Mozilla itu 
Peneliti Emang mozilla mudah ya digunakan? 
Heni  Nek neng HP yo google 
Peneliti Ada kesulitan enggak yang ditemui saat browsing? 
Heni Ora paling 
Peneliti Enggak ada? 
Heni Kayaknya si enggak ya, susahe le nggoleki mouse ak ki 
Peneliti Hhheheh (tertawa bersama), ini ya kursornya ya 
Heni Iyoo 



 

 

Peneliti Apa yang dilakukan misale informasine enggak di dapat di internet? 
Udah nyari terus enggak dapet tu gimana. Usaha-usaha yg 
dilakukan 

Heni Yooo kalau aku terus terang enggak suka bertele-tele, aku senenge 
langsung. Senenge sing cepet lah intine. Jadi umpamane di internet 
enggak dapet yowes tag matiin ak lebih baik nyari ke tempat lain 

 

 

  



 

 

CATATAN HASIL WAWANCARA 

Nama  : Heni Uswatun Chasanah 
Tempat : Ruang kelas 2 di MTs Yaketunis Yogyakarta 
Waktu   : 18 Mei 2013, pukul 10:51 WIB 
 

Peneliti Mbak heni pas kenal internet pertama ono mbak? 
Heni Wah opo yo, mbiyen ki otodidak e mbak. 
Peneliti Enggak pas SMP po SD to dulu? 
Heni Opo aku o,  
Peneliti Iya 
Heni Ak ki SD sempet dikenalke tapikan rung wani nyobo-nyobo, hla 

wes SMP nyobo-nyobo to mbak 
Peneliti Yang di pelajari pertama apa? 
Heni Diajari pertama? Ya cara mbukae, (mbak hapene mbak, waktu itu 

HP saya menindih kertas yang akan digunakan heni), cara nek 
nggoleki, sing digoleki ki kepie, ngono to. 

Peneliti Trus dulu pas pertama keperluanyya apa sih ko make internet 
Heni  Pertama kali? 
Peneliti Ya 
Heni Haduh opo yo mbak, lupa aku mbak 
Peneliti  Dikira-kira apa? 
Heni Ketoe nggoleki PR deh, padahal ra  tau garap PR 
Peneliti O yayya,,  ada kesulitannya enggak pas pertama itu? 
Heni  Yo nek kesulitan ki pasti ada mbak 
Peneliti Adaptasinya ya 
Heni Heem 
Peneliti Lebih sering nyari tentang pelajaran atau umum? 
Heni Umum 
Peneliti  Kenapa 
Heni Males e mbak, ak ki lebih sering ke umum-umum mbak 
 Waktu wawancara Heni ini sedang menulis di bukunya.  
Peneliti Kesulitane pas nyari tu ini ya mbak ya kemarin pas ditanya, susah 

nyari mousenya 
Heni Heem 
Peneliti  Emng pake mouse po bukane pake keyboard ya 
Heni Ak yo nek mbukai film mosok nganggo keyboard yo raisso e 
Peneliti Oh iya-iya... 
 



 

 

CATATAN HASIL WAWANCARA 

Nama  : Yanti N, S.Ag. 
Tempat : Ruang Guru di MTs Yaketunis Yogyakarta 
Waktu   : 21 Februari 2013, pukul 11:03 WIB 
 

Bu Yanti Gimana-gimana? 
Peneliti Ini bu kan judul skripsinya it kan, alamdulillah kemarin sudah di acc 

judulnya 
Bu Yanti sama siapa? Pak Tafri? 
Peneliti  Ya pak tafri, itu tentang perilaku penemuan informasi bagi siswa tuna 

netra di MTs. Awanya saya mau MTs LB bu tapi kata Bu Siti tadi 
katanya udah dipindah disini semua ke MTs yang biasa. Bukan MTs 
LB lagi namanya 

Peneliti  Kan namanya jadi MTs Yaketunis gitu ya bu namanya. Ee dulu saya 
pernah kesini nanya-nanya itu masih yang disana masih MTs LB, 
makanya mau cari tahu soal umlah siswanya yang tuna netra 

Bu Yanti  Semuanya tuna netra 
Peneliti  Kalau yang tuna netra saja, itu dari kelas 1-3 itu ada berapa? 
Bu Yanti  kelas satu ada 6, terus kelas duanya ada 7, kelas tiganya ada 7 
Peneliti  Itu cuma tuna netra aja ya bu, tapi IQ nya biasa. 
Bu Yanti  Ya biasa semua, ya ada yang rendah tapi sudah kita anggap biasa 

semua 
Peneliti  Tapi disini murid biasa selain tuna netra ada bu? 
Bu Yanti  Tidak, semuanya tuna netra 
Peneliti  Oo semua tuna netra 
Bu Yanti  Iya 
Peneliti  Inti dari judul saya kan cara mereka menemukan informasinya 

gimana gitu bu, apakah diperpustaakaan atau memakai jaringan 
internet yang ada disekolah ini. Kira-kira kalau pake internet sini, sini 
sudah ada internet ya bu itu cara adaptasinya cepet enggak bu? 

Bu Yanti  Ya disini sudah pake internet semua ko, saya tugas itu kalau saya 
enggak masuk “cari materi ini diLAB’. Semuanya sudah pakai 
internet 

Peneliti It LA Bnya 
Bu Yanti  Lab nya campur perpustakaan. Literasi infomasinya to maksudnya 

kebanyakan melalui internet. Anak-anak sudah bergantung pada 
leptop dan internet. Bingung apa dia dicari 

Peneliti  Seumpama ada tugas dikumpul besok gitu bu ya, itu seumpama udah 
selesai sekolah udah pulang gitu pas mereka tinggal sendiri bisa nyari 
sore atau malam? 

Bu Yanti  Ya kan banyak yang punya leptop, banyak yang kakak-kakak 
mahasiswa disini yang SMA-SMA aliyah itu kan disini sudah punya 
leptop semua. Yang MTs itu sebagian punya leptop semua. Sebagian 
yang orang tuanya mampu-mampu yang memang diadakan itu 



 

 

sebagian besar udah punya leptop yang diatas itu dari 4 anak 2/3 
sudah punya, yang bawah itu ada tiga yang sudah punya 2 yang 
belum 1.  Yang satu bisa gabung. Rata-rata sudah punya. 

Peneliti  Jadi nggunainnya bisa kapan saja ya bu? 
Bu Yanti  Kan disini bisa langsung kan, ada wifinya bisa langsung. 
Peneliti  Ada kesulitannya enggak bu mereka nyari gitu. 
Bu Yanti  Nek itunya ndak cuman ada informasi mapel itu yang tidak ada di, 

seperti matematika itu kan susah dia mencari, makanya perlu 
pendampingan. Pada mapel-mapel tertentu itu kan susah. Misalkan 
disini kayak guru biologi kecuali kalau eksak itu harus ada 
pendampingan  kalau enggak ad pendampingan ya susah. Itu aja yang 
dia susah itu untuk literasi informasi  yang tentang misalnya banyak 
tugas-tugas eksak it, eksak bukan berarti yang ipa itu nek fisika itu 
yang susah, misal untuk yang hitung-berhitung, penerapan rumus-
rumus itu perlu bimbingan 

Peneliti  Trus kalau sistem belajarnya sendiri, memanfaatkan perpusny itu? 
Bu Yanti  Kalau perpusnya, itu kan karena kita bantuan buku awas ya 

sementara anak-anak tidak bisa membaca awas jadi buku-buku 
perpustakaan itu dipakai untuk pendamping, jadi kayak macam guru 
atau misalkan kalau sore itu ada pendamping/relawan itu ngambil dan 
membacakan, terus ya karena bantuannya buku awas ya repot jadi 
yang baca pendampingnya, butuh ini gitu. 

Peneliti Trus koleksinya selain buku ada CD kaset? 
Bu Yanti  Ada CD, ya CD pembelajaran itu ada smua.... yasudah itu bisa 

terbaca smua, kecuali ada bagan-bagan tertentu hla itu yang enggak 
bisa dibaca program JAWS, kayak semacam gambar-gambar itu 
susah dan perlu pendampingan. Jadi ya troubelnya kaerna bantuan 
dari Kemenag buku awas, kita juga ada beberapa buku yang kita 
bikin file atau didigitalkan atau direkamkan, diatas ada ruang 
rekaman. 

Peneliti  Sementara ini dulu bu, besok kesini lagi. Terimakasih bu atas 
informasinya 

 

  



 

 

CATATAN HASIL WAWANCARA 

Nama  : Tri Umaryadi, S.Sos.I 
Tempat : Ruang Lab. Komputer di MTs Yaketunis Yogyakarta 
Waktu   : 21 Februari 2013, pukul 12:41 WIB 
 

Peneliti Ini Pak judul penelitian saya kan tentang perilaku penemuan informasi 
bagi siswa-siswi MTs Yaketunis. Dan untuk informannya yang mau 
dimintain data itu kan terutama bag siswanya MTs gitu Pak, informan 
tambahnnya itu Pak Tri sendiri dan Bu Siti rencananya 

Pak Tri Ya 
Peneliti Langsung saja ya Pak. Di perpustakaannya ini ada OPAC enggak Pak? 
Pak Tri OPAC kita belum ada. Jadi karena memang ini baru mbak, baru 

istilahnya baru dibangun lagi perpustakaan itu karena dulukan ini 
masih jadi satu, tapi kemarin SLB mendapatkan bantuan dari Dinas itu 
terus kemudian mbangun perpustakaan ini dibagi dua. Yang awalnya 
memang kurang terpakai hanya mungkin pas ketika malam hari 
dipakai oleh anak-anak asrama. sehingga kalau yang SLB itu baru, 
baru proses mbak jadi proses mungkin pendataan bukunya tapi kalau 
OPACnya mungkin programnya sudah ada tinggal memasukkan data 
saja. Tapi kalau untuk MTs ini memang belum karena komputernya 
juga belum terpasang dan selain itu untuk media informasinya masih 
terbatas mbak. Jadi kalau perpustakaan ini untuk mendukung proses 
belajar mengajar saya kira-kira sangat kurang karena sumber bacaan 
yang ada disini itu hanya sedikit yang terkait dengan pelajaran,  
mungkin lebih banyak ke majalah gema braile sehingga minat untuk ke 
perpustakaan sendiri juga jarang. Nah, sehubungan dengan itu kemarin 
untuk menggiatkan perpustakaan ini ada program pelajaran baru yaitu 
program peningatan minat baca di MTs itu yaitu kebetulan saya yang 
mengampu dan untuk meningkatkan minat baca kalau hanya 
mengandalkan perpus itu sangat sulit sekali untuk meningkatkan minat 
mereka sehingga kemarin ada inovasi kemarin, karena kita sudah 
punya LAB jadi walaupun anak-anak itu belum bisa komputer akan 
tetapi kita kenalkan kepada browsing mbak jadi minat mereka justru 
malah semakin tinggi dan informasi itu banyak terdapat disana 
daripada di perpustakaan. Tapi untuk kedepanya ini mungkin akan kita 
kasih komputer 2 atau berapa supaya menarik minat dari siswa ke 
perpustakaan. 

Peneliti Kalau untuk jumlah komputer di Lab sendiri berapa Pak? 
Pak Tri Kalau selama ini Lab yang kita fungsikan itu ada 5 komputer, akan 

tetapi untuk Lab. bahasa yang belum kita fungsikan itu ada sekitar 12. 
Tapi itu belum kita fungsikan karena terkendala tegangan, hehe gitu. 

Peneliti Kalau Pak Tri juga ngurusin perpus yang di SlBnya ini enggak selain 
di MTs?  

Pak Tri Sementara belum mbak kemarin sempat ada pembicaraan juga kalau 



 

 

ada penambahan jam untuk saya. 
Peneliti Tpi anak-anak SLB yang asrama itu biasanya suka bilang ke Pak Tri, 

misalnya “ada PR ni Pak” suruh browsing atau apa diinternet itu ada 
Pak? 

Pak Tri Ya, ada 
Peneliti Kalau di SLBnya itu pada punya, ini bukan yang MTs ya Pak di 

SLBnya itu pada punya netbook gitu, leptop gitu punya Pak? 
Pak Tri Satu dua ada mbak  
Peneliti Tapi lebih banyak yang MTs ya Pak 
Pak Tri Ya, tapi lebih banyak lagi mereka malah pake hape mbak, jadi pake 

hape yang ada wifinya itu justru mereka browsingnya pake hape. 
Peneliti Soalnya disini sudah ada ada wifinya ya Pak 
Pak Tri Iya hotspot area, dari selatan sampai utara itu bisa 
Peneliti Berarti kalau perpustakaan kalau sore itu anak-anak  juga pada ke 

perpustakaan Pak 
Pak Tri Ya kalau terutama malam, kalau sore kan ada kegiatan organisasi 

pondok dari habis maghrib. Itu juga pengelompokan juga tapi terkait 
dengan belajar mengajar. Kalau belajar mengajar malam itu 
perpustakaan ini itu gunakan untuk central jadi yang mahasiswa sama 
SMA itu di perpus sini. Jadi misalkan yang SMP apa yang SLB ada 
problem misalkan suruh ngajarin PR atau apa datang ke perpus minta 
bantuan salah satu untuk kekelas. Jadi centralnya disini sebetulnya. 

Peneliti Jadi bener-bener menjadi tempat belajar kalau malam ya Pak, 
centralnya di perpus ini 

Pak Tri Ya ya. Ditambah sekarang kan ada relawan-relawan dari luar juga ya 
kalau malam datang.  

Peneliti Terus seumpamanya, melenceng ke MTs lagi ya Pak hehe 
Pak Tri Iya gapapa hehe 
Peneliti Kalau seumpama siswanya apalagi kalau kelas 3 sekarang kan banyak 

tugas ya Pak dari gurunya itu mereka browsing nya itu setelah 
sekolah? 

Pak Tri Eee, kadang tergantung juga mbak. Jadi misalkan ada pelajaran yang 
kosong atau pas istirahat itu digunakan untuk browsing. Kadang juga 
misalkan tugas guru ada kepentingan terus ngasih tugas untuk 
browsing di internet ya waktu itu juga waktu pelajaran. Tapi kalau 
tugas pekerjaan rumah biasanya diluar jam sekolah itu. Kadang 
malam-malam itu minta kunci kayak gitu 

Peneliti Oooh iyaa. tapi mereka sering menggunakan sering nyariya di internet 
Pak daripada di perpus? 

Pak Tri Ya ya. Atau sekarang ada juga sih mbak yang mempunyai bentuknya 
soft file tapi buku-buku pelajaran dari kelas 7 sampai kelas 9  

Peneliti Jadi di e-book kan gitu ya Pak 
Pak Tri  iya 
Peneliti Ini Pak Tri sudah berapa lama Pak ngajar disini? 
Pak Tri Saya 2th/3th ya mbak. 2010 ya mbak akhir 2010 awal 2011 



 

 

Peneliti Jadi disini Pak Tri itu jabatannya apa Pak? Guru TI atau guru apa gitu, 
atau yang ngurusi TInya di sekolahan ini gitu 

Pak Tri Saya guru apa ya mbak, istilahnya guru GTY guru Yayasan. Guru 
yayasan karena yo belum dan enggak nyambung juga mbak, saya dari 
dulu penyuluhan tapi disini ngajarnya TIK. Ya yang mana yang 
kosong ya mbak TIK, bahsa jawa, olahraga, al-Quran kayak gitu 

Peneliti Tapi lebih ke TInya gitu ya Pak, ngurusin TInya 
Pak Tri Ya lebih ke TInya, kalau di MTs iya. Kalau di SLB kadang saya 

mengampu TI juga tapi untuk LABnya saya bantu-bantu aja 
Peneliti Kalau SLB siapa Pak yang megang? 
Pak Tri Di SLB itu Pak Irfa’i tapi kadang kemaren ada troubel 3 komp itu juga 

diserahkan mas Pras itu dia pegawai trus di ngajak saya, ya yang 
nanganin saya sama mas Pras itu kalau ada trobel-trobel  

Peneliti Ini dulu ya Pak, besok kalo mau ada tambahan data lagi bisa ke pak Tri 
lagi ya, mau ngrepotin lagi sampai penelitiannya selesai pokoknya Pak 

Pak Tri Gpp iya ,ya pada intinya kalau perpustakaan ini belum bisa mengkover 
sebenernya untuk kebutuhan siswa sehingga mereka lebih memilih 
media internet untuk pemenuhan informasi atau materi-materi 
pembelajaran mereka lebih ke internet. dan rencananya ke depan kita 
akan ajukan ke sekolahan, kemarin dapet bantuan terus ada sisa 
komputer juga biar bisa dioptimalkan di perpustakaan dan perpus ini 
juga hidup gitu, karena kalau jam-jam sekolah ini enggak ada yang 
ngujungi mbak  

Peneliti Oooiyaaa, setiap kesini siang perpus ini jarang yang kesini ya Pak.  
Pak Tri Ya lebih-lebih kalau pada Lab itu mbak. Lab itu kadang kita jadwal 

kalau misalkan hari senin jam istirahat itu kita buka kita khususkan 
kelas satu. kalau misalkan disitu ada kelas lain yang makai kemudian 
ada kelas1 mau makai ya itu harus ngalah kecuali kalau misalkan kelas 
1 ada yang mau makai dan ada yang kosong yang lain boleh makai 

Peneliti Ooo jadi dijadwal pokokya hari itu kelas sekian 
Pak Tri Yaya ganti kelas 2 selasa, misalnya kayak gtu 
Peneliti Berarti lebih suka ke Lab ya Pak daripada ke perpusnya  
Pak Tri Iya,, haha. Masalahnya ini cuma apa braile, cerita-cerita. Keperpus ini 

kalau ada tugas bahasa indonesia, suruh nyari misalnya cerpen, puisi 
gitu. 

Peneliti Jadi sebenernya anak itu kurang tertarik keperpus soalnya ya mungkin 
informasinya di perpus ini belum bisa mengkover informasi yang 
mereka butuhkan  

Pak Tri Ya betul... ini ada audio juga hlo mbak  
Peneliti iya kaset-kaset, itu alatnya pakai tape itu ya Pak 
Pak Tri Iya 
Peneliti Yang CD belum ada ya Pak?  
Pak Tri kalau CD sudah ada cuman masih disimpan di sekolahan. Ini kalau 

kaset kan masih jaman dulu. Kalau yg sekarang-sekarang kan jarang 
yang kiriman kaset biasanya bentuknya CD 



 

 

Peneliti Berarti guru-guru disini juga ngajar jarang datang ke perpus ya Pak  
Pak Tri Kalau SLB ya ada 
Peneliti  oo SLB ada 
Pak Tri Hemm, kalau MTs mungkin yang terkait bahasa indonesia nah itu 

kadang ke perpus. Kalau SLB kan pengenalan si mbak karena yang 
statusnya itu ganda ya jadi harus pembelajaran itu di tuntut untuk 
ketrampilan, penguasaan pemahaman bukan ke materi 

Peneliti Ini Pak terimakasih untuk informasi sementaranya  
Pak Tri Nggih mbak,hehe 
Peneliti Besok kalau kesini lagi hehe  
Pak Tri Ya gapapa mbak, kalau saya itu kadang di MTs kadang di SLB  

Disini kalau malam itu ada relawan dari komunitas bahasa inggris, 
awalnya cuma dimintai tolong untuk membantu, kan ada pelatihan 
bahasa inggris yang teman-teman programkan, tapi kemudian ko 
mereka tertarik membantu teman-teman belajar. Kalau diluar jam 
b.inggris itu mereka sms suruh datang kadang sampai jam 10 malam.  

Peneliti Tapi mereka enggak tiap hari datang gitu Pak 
Pak Tri Tergantung temen-temen disini,misal ada yang sms ya datang  
Peneliti Itu komunitas mahasiswa atau apa Pak? 
Pak Tri Iya, biasanya ada UNY, UGM ada, dan mereka bukan dari bahasa 

semua kadang ada yang dari matematika, fisika, tekhnik 
Peneliti Terimakasih Pak sudah merepotkan 
 

 

  



 

 

CATATAN HASIL WAWANCARA 

Nama  : Tri Umaryadi, S.Sos.I 
Tempat : Ruang Lab. Komputer di MTs Yaketunis Yogyakarta 
Waktu   : 4 Mei 2013, pukul 08:01 WIB 
 

Peneliti Pak, mau tanya tadi sebelum mereka melakukan browsing, mereka 
membuka program JAWS, apakah mereka mengaktifkan dahulu Pak 
sebelum digunakan? 

Pak Tri Tidak mbak, program JAWS sendiri sudah otomatis aktif. Biasanya 
mereka mengatur speed JAWS, karena tiap-tiap anak kan 
kebutuhannya berbeda-beda mbak, mungkin sebelum itu anak kelas 7 
memakai dengan speed rendah dan mereka bisa menaikkannya. Atau 
mereka mengaktifkan program Damayanti, yaitu sebuah program 
convert dari JAWS Elequen, itu aplikasi tambahan mbak kita download 
sendiri programnya. 

Peneliti Pak apakah mereka bisa mendengarkan apa yang mereka cari, 
sedangkan disini semua program berbicara. Tidak memakai headshet 
gitu Pak? 

Pak Tri Mereka sudah terbiasa sih mbak tidak menggunakan headshet. Dari 
awal pemakaian memang tidak dianjurkan memakai headshet, agar 
saya bisa mengkontrolnya. 

Peneliti Pak ini tadi ketika siswa masuk, apakah komputer sudah dinyalakan 
oleh bapak atau mereka sendiri Pak? 

Pak Tri Mereka sendiri mbak, mereka sudah bisa menyalakan dan mematikan 
komputer sendiri. Biasanya pas jam kosong itu mereka menggunakan 
lab ini 

Peneliti Mereka lalu meminta kunci di bapak gitu ya ketika ingin memakai? 
Pak Tri Iya mbak, atau ke ruang guru 
Peneliti Pak  ini browser yang digunakan memang hanya mozilla ya 
Pak Tri Iya mbak, karena mozilla sendiri sudah langsung konek ke google. 

Untuk pengenalan sendiri tidak hanya mozilla mbak. 
Peneliti Pak tadi saya mengamati siswa yang mencari program mozilla sendiri 

menggunakan huruf M Pak 
Pak Tri Ya mbak, sebenarnya ada juga yang menggunakan anak panah pada 

keyboard, atau pake softcad dengan mengetik huruf M, nanti yang ada 
di desktop keluar semua mbak yang berawal dari huruf M. Kalau pake 
anak panah kan per baris, perhuruf bisa langsung ke sasaran. Program 
Jaws sendiri menyediakan fasilitas seperti copy gitu mbak, misal untuk 
buka menu ctrl+O, dsb. 

Pak Tri Kadang pas istirahat atau jam kosong itu ngutak-atik sendiri, pas dulu 
awalnya kita seringkali melakukan instal ulang itu mbak 

Peneliti Ooo kenapa Pak? 
Pak Tri Ya karena memangkadang nyoba-nyoba, nge-klik apa nge-klik apa 

sehingga kadang perintahnya suruh  instal atau apa dia ikuti terus 



 

 

akhirnya windowsnya kena 
Peneliti Oohhooh yayayya (tertawa) 
Pak Tri (tertawa) tapi ya gapapa, sekarang alhasil itu temen-temen sudah bisa 

mengembangkan sendiri. Kayak misalkan download-download lagu itu 
kita tidak pernah ajarkan 

Peneliti Oo sendiri 
Pak Tri  Ngutak-atik sendiri. Dasar-dasar untuk download 
Peneliti Mereka cepet ya Pak untuk pemahaman program jaws sendiri? 

Penguasannya cepet ya Pak ya 
Pak Tri Emmm masing-masing e mbak, ya tergantung. Tapi karena memang 

komputer kan belum lama ini mereka ini, merupakan suatu hal yang 
baru sehingga ketertarikan mereka lebih tinggi sehingga itu membantu. 
Dia lebih senang belajar, kan segala sesuatunya kan membantu 

Peneliti Kalau sudah seneng duluan itu cepet ya Pak ya 
Pak Tri Iya, kecepatan penguasaan mereka 
Peneliti Itu di keyboardnya ada simbol huruf braille apa enggak sih Pak? 
Pak Tri Enggak ada mbak, heheh 
Peneliti  Oh enggak ada,, 
Pak Tri Kita memang tuntutan awal pertama hafal. Cuma kalau dalam kita kan 

ada rumah jari, kan kalau setiap keyboard entah keyboard apa gitu kan 
di huruf F dan J kan ada seperti bendolannya 

Peneliti Oh iyaaa 
Pak Tri Nah itu, kita sebagai patokan. Yang F itu untuk ujung jari tangan kiri, 

trus nanti yang kekirinya dia mengikuti trus yang J itu ujung jari tangan 
kanan, kekanan itu mengikuti dan itu kita udah tidak boleh lepas dari 
situ. Sehingga nanti misalkn U itu diatas J, tinggal telunjuk yang di J 
itu kita ataskan. Jadi temen-temen bisa cepet dan itu pasti posisi temen-
temen waktu ngetik berbentuk rumah jari seperti itu. 

Peneliti Jadi patokannya di F dan J itu ya Pak 
Pak Tri Iya, trus nanti ibu jari itu di spasi. Sehingga sepuluh jari 
Peneliti Kalau saya sebelas jari Pak, heheh 
Pak Tri Hehehheh, iya kalau yang lain kan 11 jari. 
Peneliti Biasanya kalau olahraga, olahraganya apa Pak? 
Pak Tri Gimana mbak? 
Peneliti Kalau olahraga, olahraganya apa 
Pak Tri Olahraganya kalau enggak praktek ya teori ya dikelas. Sekarang kan 

kalau enggak ada pertandingan  itu langsung beri tugas, materinya ini 
silahkan cari di Lab. mereka browsing sendiri. Nanti kita sampaikan 
dikelas. Tapi seringnya praktek si mbak, praktek senam, permainan 
kalau enggak ya keluar 

Peneliti Trus kalau untuk catatan pas nyari kayak gini mereka nulis sendiri Pak 
pake braille itu? 

Pak Tri Iya, kadang ya ketika ke LAB ada yang membawa catatan atau kalau 
enggak mereka download terus disimpan di komputer, jadi suatu saat 
ingin belajar mereka bisa. Tapi kalau sekarang jarang si yang 



 

 

membawa catatan, hehehehhe 
Peneliti Heheh iya, ko enggak ada yang bawa buku ya 
Pak Tri Hahahha iya 
Pak Tri Mereka harus hafal, tugas jari telunjuk tu apa. Tapi awalnya kesulitan 

ini mbak, kan awalnya kalau yang keyboard biasa kan enggak kayak 
gini mbak. Ini kan settingannya kayak leptop to mbak 

Peneliti Oh iya hoo 
Pak Tri Kalau awalnya kan ada jarak-jarakny atau, awalnya pada kesulitan tapi 

lama-lama enggak si 
Peneliti Sama kayak leptop cuma ada nomor yang dipisah disampingnya gitu. 

Enggak ada jaraknya kursor itu 
Pak Tri Hheh Iya.  Biasanya kalau keyboard yang biasa kan kursor kan ada 

jaraknya 
Peneliti Iya ... itu program JAWSnya, umpama kita udah download word gitu 

ya Pak ya itu mbaca satu-satu gitu Pak? 
Pak Tri Apa mbak? 
Peneliti Itu hlo programnya mbaca isi dari word gitu 
Pak Tri Iya, jadi dimana kursor berada disitu yang dibaca mbak 
Peneliti Jadi sesuai kursor gt? 
Pak Tri Iya sesuai kursor. Nek kursor di link download ya bilangnya download 

gitu. 
Peneliti Kalau di program JAWSnya ada bahasa apa aja Pak? Hanya b. Inggris 

saja 
Pak Tri Yaaa, kadang kan kalau JAWSnya itu kalau yang asli dari JAWS itu 

kita ada yang inggris AS ada inggris Britis, trus nanti naratornya ada 
yang nama-nama itu hlo. Misalkan yang bacain John atau Lies, kalau 
John tu agak jelas, kalau Lies itu wanita tapi vokalnya kurang jelas. 

Peneliti Berarti bisa milih ya Pak disitu 
Pak Tri Iya. Adapun kalau Damayanti kan kita cari sendiri bukan bawaan dari 

JAWS. Tapi memang dari ITB 
Peneliti Trus kalau masalah buku pegangan itu buku pelajaran itu, siswa itu 

diberikan masing-masing atau hanya dipinjamkan itu Pak 
Pak Tri Kalau selama ini jarang e, jadi proses pembelajaran itu lebih ke 

menerangkan dan mencatat, jadi seumpama materi buku yang dalam 
bentuk braile itu jarang kita kebanyakan buku pegangan guru itu  

Peneliti Kemarin saya melihat ada siswa yang nyari di buku gitu, pas kemarin 
yang konslet itu Pak. 

Pak Tri Tapi biasannya itu buku-buku umum. Kalau pelajaran ada tapi masih 
terbatas. Kalau kelas 3 kemarin mereka belajarnya ya di komputer 
pakai e-book download e-book gitu.  

Peneliti Berarti harus jeli ya Pak ya mendengarkan 
Pak Tri Hmmm (tertawa berarti iya), ya memang dah terbiasa sih mbak, enggak 

terlalu tegang.  
Peneliti Kalau saya bingung Pak, heheh 
Pak Tri Kalau JAWS itu normal speednya 15 mbak, kadang pas awal-awal itu 



 

 

kalau kita enggak paksakan speed 15 itu ya kita turunkan 10 atau 
berapa. Nanti lama-lama naik. Kalau yang seperti ini ya 50 /55.  

Peneliti Disini wifinya di password ya Pak 
Pak Tri Iya 
Peneliti Sudah lama Pak masang wifi disini? 
Pak Tri Sekitar 2 tahunan, eh 3 tahunan.... tapi kalau LAB nya ini baru sekitar 

1,5 tahun - po 2 tahun. Ni kalau wifi kan yang pasang asrama untuk 
layanan yang diasrama mahasiswa-mahasiswa  itu. Terus kita dapat 
bantuan LAB trus kita sambungkan. Di atas juga ada LAB bahasa 
mbak 

Peneliti  Dimana Pak, diatas? 
Pak Tri Diatas hoo, dulu tu listiriknya yang enggak kuat, karena lebih banyak 
Peneliti Komputernya? 
Pak Tri Komputernya ada 12, harusnya untuk LAB bahasa, tapi karena belum 

difungsikan ini kadang yang multifungsi, baik untuk bahasa baik untuk 
TIK 

Peneliti  Mempelajari apa Pak kalau di LAB bahas itu biasanya? 
Pak Tri Bahasa biasanya AUDIO, mereka mendengarkan 
Peneliti Kemarin pas  saya wawancara dengan kelas 3 itu mas siapa, itu mas 

saiful kalau enggak salah,, kesulitannya pas nyari apa mas? Ya paling 
ini mbak, nanti kalau udah nyari ketemu link-linknya trus 
membrailkan, saya awalnya bingung Pak membrailkan itu ngapain? 
Disalin gitu ya Pak 

Pak Tri Ooo iya, membrailkan tu disalin kembali 
Peneliti Disini ada cetak braille apa enggak Pak? 
Pak Tri Disini belum e, biasanya cma kalau itu tadi bawa catatan. Ditulis 

perbaris JAWSnya bilang apa ditulis, ato kalau enggak dibaca terus 
dirangkum. Kalau pembraille-kan yang punya kan baru yang utara 

Peneliti Oo ya, berarti mau enggak mau paham bahasa inggris ya Pak ya 
Pak Tri Sebetulnya enggak juga si mbak 
Peneliti  Kan membacanya menggunakan bahasa inggris Pak 
Pak Tri Dia cuma logatnya aja, jadi temen-temen cuma membiasakan. Jadi 

kalau disitu misalkan “perhatikan garis dibawah ini”, dia juga 
mbacanya itu cuma gaya orang inggris kan enggak jelas. Soalnya kalau 
mau masuk ke aplikasi ya harus b.inggris. 

Peneliti Kalau hari sabtu sampai jam berapa Pak? 
Pak Tri Pembelajarannya? 
Peneliti Iya 
Pak Tri Setengah 2, tetapi ya kan kalau sabtu itu kan hari enggak efektif, 

kadang jam 12 itu sudah selesai.  
Peneliti Kalau olahraga praktek ngajarinya gimana Pak 
Pak Tri Gimana mbak? 
Peneliti  Ee kalau olahraga praktek itu gimana mengajarkan ke anak-anak? 
Pak Tri Aaa kita langsung dilapangan mbak 
Peneliti  Mereka maen bebas kayak gitu Pak 



 

 

Pak Tri Yaa kalau biasanya kita pemanasan dulu. Pemanasan itu nanti kalau 
enggak guru yang sebagai tutor ya nanti salah satu siswa, gerakan 
kepala tolah-toleh dihitung 3x8 ato berapa. Kalau pemanasan biasanya 
senam habis itu permainan sepakbola atau teknik lari jarak pendek, 
teknik jongkok, kita kenalkan. Kalau enggak biasanya keluar, anak-
anak biasanya minta keluar refresing, hehe 

Peneliti Iya bosen ya Pak 
Pak Tri Iya kadang kita ajak ke museum, ke taman sari pernah. Kalau enggak 

dilapangan minggiran itu kan sekarang jadi lapangan serbaguna itu hlo 
mbak, dibangun rangen, voli, basket 

Peneliti Malah pada keluar ni Pak, 
Pak Tri Dah selesai mungkin 
Peneliti Habis ini ada jadwal mengajar lagi Pak? 
Pak Tri Siapa saya? 
Peneliti Iya 
Pak Tri Saya mengajar lagi jam ke 5&6 kalau jam ke 3&4 kosong 
Peneliti Disini ada lemari, lemari untuk buku apa Pak? 
Pak Tri Itu kemarin ada juga bantuan buku cerita-cerita, buku pelajaran tapi 

awas mbak. Kalau braille ada buku cerita kemarin Ayat-ayat Cinta, 
novel-novel gitu ada. Tapi sekarang ini kalau braille itu jarang si mbak, 
nyarinya juga lama. Temen-temen juga lebih suka langsung gitu. tapi 
ini efeknya juga apa ya, ketertarikan teman-teman itu trus mereka lupa 
akan braille nya, sehingga kemampuan untuk baca braille mengalami 
kesulitan. 

 

 

 



 

 

REDUKSI DATA 

Informan : Abdul Rokhim 
Tempat : MTs Yaketunis Yogyakarta 
Tanggal : 29 April, 18 dan 30 Mei 2013 

 

NO PERTANYAAN HASIL WAWANCARA 
1 Tau internet ya mas? Tau 
2 Sejak kapan mas abdul kenal 

internet? 
Sejak SD 

3 Siapa yang ngenalin internet 
pertama siapa? 

Dulu guru 

4 Yang ngajarin siapa pertama kali? Dulu sih pernah 
5 Tujuan nyari informasi di internet 

itu apa? Tujuannya mau ngapain 
gitu nyari di internet? 

Untuk mempermudah. 
Mempermudah ya misal enggak 
tau ini mengerjakan tugas ini 
jawabannya apa, misal enggak tau 
itu bisa dicari di internet gitu 

6 Mempermudah pencarian? Iya, kalau di perpustakaan tu 
enggak ketemu 

7 Hal menarik ap yg membuat mas 
abdul suka internet? Yg bikin 
tertarik sama internet itu apa? 

Kalau nyari itu seringnya ada, 
misalnya cari data atau download 
itu ada 
 

8 Biasanya nyari apa kalau di 
internet? 

Pelajaran, musik 

9 Gimana cari informasi di internet 
itu? 

Biasanya di komputer dipasang 
suara 

10 Kalau untuk fasilitas yang dipake 
mas abdul itu ada selain di lab 
enggak? Mungkin komputer 
pribadi atau apa? 

HP (handphone) 

11 Kapan biasanya kalau ngakses 
internet itu kapan? 

Seringnya kalau ada tugas, 
kadang juga sering internetan 
pake hape dikamar 

12 Biasanya nyarinya apa? Biasanya download  lagu 
13 Di hp udah ada JAWSnya? Iya 
14 Biasanya yang sering dicari apa 

selain lagu? 
Berita 



 

 

15 Berita tentang apa biasanya? Olahraga 
16 Sering nyari berita olahraga? Iya sering, trus video-video gitu 
17 Video apa yang dicari? Ya macam-macam 
18 Contohnya apa? Emmm ya misal film apa gitu film 

indonesia 
19 Kalau pake Hp gimana cara 

nyarinya? 
Iya langsung ke webnya google 
atau apa 

20 Apakah informasi yang dicari itu 
selalu ditemui? 

Kalau di google iya 

21 Browser yg dipakai itu apa? Mozilla 
22 Ada kesulitan enggak pas 

browsing itu 
Enggak ada 

23 Ada kendalanya enggak pas 
nyarinya itu? 

Link-linknya, misalnya di google 
itu link-linknya banyak 

24 Seumpama informasinya udah 
cari di internet itu apa yg 
dilakukan? 

Tanya temen-temen paling 

25 Dulu pas kenal internet pertama 
keperluannya buat apa mas? 

Kan dulu buat nyari informasi 
apa, berita download-download 
lagu atau apa 

26 Nyari pelajaran itu iya enggak? Pas SD jarang, pas SMP iya 
27 Ada kesulitannya enggak mas, 

pas dulu nyari ada kesulitannya 
enggak? 

Link-linknya, salah masuk 

28 Emm kalau di internet biasa nyari 
pelajaran atau umum? 

Pelajaran 

29 Mas bisa diceritakan enggak pas 
menggunakan internet itu 
langkah-langkahnya gimana? 

Yoo, di komputer terus cari 
mozilla tinggal enter terus tulis 
apa gitu 

30 Kalau download lagu seringnya 
download pake apa? 

Wabdrek.com 

31 Kalau pas ngakses internet itu 
biasanya kapan mas? 

Sore 

32 Kalau yang pake LAB komputer 
kapan? 

Tugas, kalau suruh ke LAB ya ke 
LAB, 

33 Kalau leptop gitu ada mas abdul? Ada 
34 Sering juga ngakses dari leptop? Yo sering 
35 Yang dipelajari apa pas pelajaran 

komputer pertama, dulu pas kenal 
Itu mengetik 10 jari 



 

 

pertama SD ya. Nah itu yang 
dipelajari apa? Komputer pertama 
kali dulu 

36 Kalau pas SMP untuk ke 
internetnya dipelajari pertama 
apa? 

Itu belajar sendiri e 

 

 

  



 

 

REDUKSI DATA 

Informan : Wastoyo 
Tempat : Ruang Kelas 2 di MTs Yaketunis Yogyakarta 
Tanggal  : 29 April, 18 dan 30 Mei 2013 
 

NO PERTANYAAN HASIL WAWANCARA 
1 Mas wastoyo kenal sama internet 

enggak? 
Yooo internet yo kenal sok 
mbukak, 

2 Mas tadi kenal internet sejak 
SMP ya? 

sejak kelas 7 

3 Siapa yang pertama ngenalin 
internet? 

Pak Tri U (guru TIK di Mts) 

4 Yang ngajarin pak Tri juga? Nggih 
5 Tujuan utama melakukan 

penelusuran di internet apa? 
Yo paling cari-cari hiburan paling, 
hiburan ngrungokke berita, yo 
apik-apik, cari kesenangan, trus yo 
nganu cari pelajaran yang enggak 
ada 

6 Hal menarik apa yang membuat 
anda suka internet? 

Mudah mencari itu, tinggal tulis 
dibuka ketemu hlaa, arep golek 
opo wae. Woo cari berita mudah 

7 Biasanya nyari apa klo di internet Berita 
8 Selain berita? Klo pelajaran i jarang banget e, 

paling berita paling 
9 Cara mencari beritanya gimana? Yooo tinggal mbukak mozilla 

nanti ditulis mau nyari apa 
10 Biasanya dimana kalo 

ngaksesnya? 
Lab Komputer, di selatan 
perpustakaan 

11 Kapan biasanya pas ngakses? Yaa jam-jam kosong kalo mau 
kalo enggak ya ngrungokke musik 

12 tapi sering ketemu ya Yooo sring. Nyari berita opo sek. 
Soale beritane ra paham barang 

13 Browsernya apa yang sering di 
pakai? 

Mozill sering mba 

14 Ada kendala enggak yang 
ditemui saat ngakses? 

Paling loading paling ,, hehe 
(tertawa). Yoo terkadang itu yooo 
opo yo, kui mau, sinyale enggak 
ada. 



 

 

15 Seumpama nyari berita di 
internet enggak ada nyari 
dimana? 

Radio (teman2 tertawa), TV mbak. 
Mudah cari2 berita, wong karo 
turu2 we entuk berita ko. Sekarang 
lewat radio lewat TV. 

16 Dulu pas pertama kenal internet 
yang dipelajari apa mas? 

Yo langkah-langkahnya 

17 Terus pas dulu keperluannya buat 
apa sih ngakses di internet itu? 
Buat apa 

Cari-cari berita 

18 Pas pertama dulu dikenalkan 
sama guru itu? 

Dulu tu suruh nyari teks UUD 

19 Kalau di internet lebih sering 
nyari tentang pelajaran atau 
umum? 

Biasannya umum 

20 kesulitan pas nyari di internet itu 
op mas? Kesulitan saat browsing 

Paling opo yo, pling kalau loading. 

21 Pas kenal komputer pertama 
kapan? Yang komputer aja hlo 
belum ke internet 

Hanya seputar keyboard 

22 Kalau untuk pencarian di mts kan 
softwarenya ada 2, jaws sama 
damayanti ya kan, nah itu lebih 
familiar pake yang mana mas? 

Pake yang elequen. Sebenernya 
kalau untuk baca file itu jelas, 
kalau buat internet lambat. Kedua-
keduanya sama bisa digunakan 

23 Biasanya nyari apa mas kalau di 
internet? 

Paling banyak berita bola 

24 Selain berita bola? Profil pemain bola, negara-negara 
25 Untuk pencariannya selain di 

komputer sini dimana mas? 
Cuma dikomputer 

 

 

  



 

 

REDUKSI DATA 

Informan : Puas Budi Prabowo 
Tempat : Ruang Kelas 2 di MTs Yaketunis Yogyakarta 
Tanggal  : 29 April, 30 Mei 2013 
 

NO PERTANYAAN HASIL WAWANCARA 
1 Mas budi kenal internet Ya kenal 
2 Sejak kapan kenal internet mas? Sejak dari 2010 
3 Yg mengenalkan siapa Itu guru saya yang namanya pak 

Budiyono di sekolahan saya yang 
dulu 

4 Yang ngajarin siapa? Pak Budi 
juga 

Heem 

5 Tujuan utama nyarinya apa mas? Tujuannya menambah pengetahuan. 
Biar enggak apa enggak gaptek 
walaupun kita punya keterbatasan 

6 Hal menarik apa yg membuat mas 
budi suka internet? 

Emmm kita jadi tau dunia luar, 
internet itukan luas jadi kita tidak 
perlu kemana2-manabiar tau 

7 yang biasa di cari di internet apa 
mas? 

Biasanya klo enggak lagu-lagu 

8 Gimana cara mencari di internet? Ya kita mau cari apa lewat google 
bisa, lewat web-web 

9 Dimana biasa ngaksesnya? Di LAB 
10 Kapan? Pas pelajaran atau selesai 

pelajaran 
Jam kosong 

11 Informasi yang dicari di internet 
itu sering ketemu enggak? 

Sering 

12 Browser yang dipakai apa? Mozilla 
13 Ada kesulitan enggak pas 

browsing 
Enggak ada 

 Ada kendala enggak ditemui pas 
mencari 

Biasanya loadingnya lama 

14 Apa yang dilakukan klo 
informasinya enggak ketemu? 

Ya cari tempat lain. Ya 
diperpustakaan 

15 Dulu pas pertama kali kenal 
komputer kapan mas? Pengenalan 
komputer pertama 

2010. 



 

 

16 Kalau pas pertama kali di MTs 
apa yg dipelajari, untuk komputer 
hlo mas Terus dulu pas pertama 
kenal internet  

Dulu, Cuma internetan aja sih 

17 keperluane buat apa sih 
mas?belum masuk ke internet 

Buat cari pelajaran, kalau pertama 
kali sih lagi seneng-senengnya 
download lagu 

18 Kalau yg dipelajari pertama apa 
mas pas internet? 

Cara membuka google 

19 Caranya gimana mas langkah-
langkahnya 

Ya buka mozilla, kalau udah 
terkoneksi tinggal di ctrl+L 

20 Taunya dah terkoneksi darimana 
mas? 

Kan JAWSnya itu sekian persen 
sekian persennya kan ngomong 
gitu. Udah terkonek dengan server 
ato enggak gitu 

21 Kesulitan pas ngakses internet itu 
apa mas? 

Enggak mbak, kalau sekarang 
kendala ki enggak ada. Sinyal wifi 

22 Kesulitan pas nyari itu? Kadang-kadang loadingnya lama 
23 Kalau untuk buka youtube itu 

pernah enggak mas? 
Sering 

24 Apa biasanya yang dicari? Biasanya tu film-film 
25 Kalau selain disekolah dimana 

mas ngaksesnya? Misalnya ada 
fasilitas pribadi mungkin melalui 
Hp atau komputer 

Hp (handphone) 
 

26 Kalau sekarang ini yang dicari 
lebih banyak ke pelajaran atau ke 
umum mas? 

Ke pelajaran 

27 Pelajaran apa yg sering dicari? Tentang sejarah 
28 Kalau kayak leptop sendiri itu 

punya enggak mas? 
Pake leptop juga sering aksesnya. 
Malah sering pake leptop daripada 
komputer 

29 Kalau untuk mempelajari 
langkah-langkahnya gitu dari 
kapan mas? Dari pertama sudah 
diajarin? 

Dari pertama udah diajari langkah-
langkah penggunaanya, dari mulai 
nyala sampai ngakses 

30 Yg paling disukai saat ngakses 
internet apa sih mas? 

Biasanya download lagu 

 



 

 

REDUKSI DATA 

Informan : Dita Yudha Pertiwi 
Tempat : Ruang Kelas 2 di MTs Yaketunis Yogyakarta 
Tanggal  : 29 April, 18 dan 30 Mei 2013 
 

NO PERTANYAAN HASIL WAWANCARA 
1 Tau internet ya mbak dita Tau mbak nek internet 
2 Kenal internet sejak kapan? Sejak kelas 6 
3 Siapa yang pertama kali 

mengenalkan internet? 
Pertama kali mengenalkan 
internet, Pak Irfai’ guru SD 

4 Yang ngajarin siapa? Pak Irfai 
juga? 

Iya. Kalau di MTs sama Pak Tri 
U 

5 Tujuan nya apa nyari di internet? 
Tujuan utama 

Tujuan utama opo yo,,  yo ben 
cepet sii hehehe, rasah kakehan 
mikir 

6 Apa yang membuat mbak dita 
tertarik dengan internet? 

Hoo. saya tu sukanya yang 
simpel-simpel ko mbak enggak 
berbelit-belit hehe 

7 Biasanya nyari apa kalau di 
internet? 

Kalau pelajaran si enggak pernah 
mbak, yo mungkin cerita-cerita 
cerpen kayak gitu,  novel, drama-
drama, cerita-cerita horor 

8 Cerpen tentang apa biasanya? 
Lebih spesifiknya 

Biasa mbak wong enom ngono 
hlo mbak cinta-cinta 

9 Kalo selain cerita apa yang dicari, 
kayak youtube kayak gitu 

Paling foto-foto artis ngono kae, 
raketang raiso dideleng,haha 

10 Kalau ada tugas pelajaran gitu Kadang si tanya-tanya sih mbak. 
Tanya kakak kelas. Kalau enggak 
ya suruh nyariin 

11 Gimana mencari informasi di 
internet? 

Jarang si mbak aku cari informasi 

12 Ooo biasanya kalau nyari tugas 
itu bagaimana? 

Tugas dicariin 

13 Dicariin siapa? Dicariin kakak, kakak suruh 
nyariin. Kaka dirumah saya disini, 
hehehhe.. ntar sms 

 Kalau disini, disekolahan dimana 
biasa ngaksesnya? 

Di LAB. Itukan udah ada ruang 
sendiri 

14 Kapan ngaksesnya? Ya mungkin  kalo jam-jam 



 

 

kosong, kalau jam pulang nek 
gelem nek ora yowes. 

15 Pas nyari informasi itu selalu 
ditemui enggak ya? 

Heem, yo masalahe cuma cerita 

16 Browser yang sering dipake apa? Mozilla 
17 Pernah mengalami kesulitan 

enggak? 
Kesulitane? Kadang sok lemot 
heheh 

18 Ada kendala enggak pas nyari di 
internet? 

Kalau pas dulu enggak sih cuman 
cari-cari cerita-cerita 

19 Seumpama informasi di internet 
enggak di dapat apa yang mbak 
dita lakukan? 

Nyari-nyari  di buku, radio, tv, ato 
tanya-tanya kakak yang disini, 
guru-guru kalau g ketemu yaudah 

20 Dulu pas pertama kali mbak dita 
kenal internet keperluannya buat 
apa mbak? 

Kalau dulu sih saya 
perkenalannya di SLB kan, sama 
mbak heni itu, tapi cuman dikasih 
tau langkah-langkahnya itu kalau 
gini-gini trus kalau itu ak belum 
tek iso menguasai komputer 
yaudah tag diemin aja. Trus pas 
disini itu diajarin langkah-
langkahnya lagi yaudah iseng-
iseng aja 

21 Yang pertama kali dipelajari apa 
pas pertama SLB? 

Opo yo mbak, yo biasa si mbukak 
mozilla, terus suruh nulis terus 
nulis sing digolekki trus di enter 

22 Adaptasinya lama enggak mbak, 
untuk bisa sampai sekarang 

Yo lumayan si enggak lama-lama 
banget 

23 Dulu pas pertama kali mbak dita 
belajar komputer itu kapan mbak? 

Pertama kali di SD 

24 Apa yang dipelajari? Pertama sih ini sih, kalau dulu 
pertama diajari ngetik Pakai 10 
jari itu. Trus diajari mbuka, 
ngurupke 

25 Kalau nyari tu Cuma pake 
kotakan yang ada di mozilla pas 
mbukak itu ya mbak ya 

Iya 

26 Kalau pake JAWS nya yang 
disinikan selain JAWS kan ada 
software Damayanti ya mbak. 
Nah itu mbak dita sering pake 

Aku lebih donknya tu pake yang 
Jaws biasa. Pake damayanti tek e 
rung kulino. Udah biasa pake 
JAWS 



 

 

enggak 
27 Emmm pemahaman untuk pake 

jawsnya itu lama enggak mbak? 
Yaa lumayan si mbak, kalau kita 
sering ndengerin gitu 

 

  



 

 

REDUKSI DATA 

Informan : Sigit Aris Prasetyo 
Tempat : Ruang Kelas 2 di MTs Yaketunis Yogyakarta 
Tanggal  : 29 April, 18 dan 30 Mei 2013 
 

NO PERTANYAAN HASIL WAWANCARA 
1 Tau internet ya? Tau 
2 Sejak kapan mengenal internet? Kelas 7 
3 Siapa yang mengenalkan pertama 

kali? 
Pak Tri 

4 Yang ngajarin juga Pak Tri? Iya 
5 Tujuannya apa nyari informasi di 

internet? 
Biar tahu informasi sekitar 

6 Hal menarik apa yang membuat 
suka intenet? 

Cari apa-apa itu bisa langsung 
dapat 

7 Yang biasa dicari apa? Kadang berita, kadang video 
8 Gimana cara mencarinya? Yaa buka mozilla, ya terus tulis 

aja yang mau dicari apa. Langsung 
keluar 

9 Dimana biasanya? Di Lab komputer 
10 Kapan waktunya? Kamis itu (waktu pelajaran TIK), 

kalau enggak ya jam kosong 
11 informasi yang dicari itu sering 

ketemunya enggak? 
Ya sering ketemunya 

12 Browser yang dipakai apa? Mozilla 
13 Ada kesulitan saat mencari Kesulitan, opo yo.. kadang salah 

tulis. Sama kalau buka kadang 
sulit 

14 Biasanya milah-milihnya lama 
enggak kayak gitu? 

Lama 

15 Kenapa ko lama mas? Kadang sering melenceng dari 
yang dicari,link-link nya itu 
kadang banyak 

16 Ada kendala enggak pas 
nemuinnya 

Kalo pas milih program sama, 
loading-loading 

17 Seumpama informasi yang 
enggak didapat di internet apa 
yang mau dilakukan? 

Yoo cari di Radio, Tv 

18 Mau nanya mas dulu waktu Keperluannya ya cari-cari berita 



 

 

mengenal internet pertama itu, 
keperluane buat apa toh? 

gitu 

19 Cuma berita? Cari berita, cari video-video 
20 Yang dipelajari apa, dulu hlo pas 

SD / SMP dulu? 
Dulu itu nyari opo yo, vidoe 
tawuran koyoe mbak 

21 Lebih suka mencari pelajaran 
atau umum? 

Umum 

22 Selain di Lab komputer biasanya 
ngakses dimana mas? 

Cuman disitu 

23 Kalau kayak fasilitas sendiri  
komputer atau Hp gitu? 

Kalau hp enggak punya. Kalo di 
perpus itu ada 

24 Nyarinya sering di lab komputer 
atau di perpus? 

Seringnya di lab 

25 Kenapa? Ya, kalau diperpus itu jarang 
dipake sekarang. Dan 
penggunaanya enggak bisa 

26 Dulu pas kenal pertama internet 
buat apa mas? 

Ya buat apa ya, Cuma biar cari-
cari berita 

27 Biasanya Berita apa yang dicari? Sepakbola, Kebanyakan malah 
video 

28 Kalau video apa yang dicari? Video-video tentang suporterbola 
29 Susah enggak mas nyari di 

internet kayak nyari video gitu 
susah enggak? 

Kadang-kadang Pas hotspotnya 
enggak konek 

30 Kalau disini selain JAWS ada 
Damayanti ya mas, Sering pake 
yang mana? 

Pake JAWS, ya sudah terbiasa aja 

31 Tapi kalau pake damayanti bisa? Sedikit. Tapi enggak terlalu paham 
32 Yang bikin suka sama internet 

apa mas? 
Yang bikin suka internet itu apa 
ya, bisa cari apa-apa ada, mudah. 

 

  



 

 

REDUKSI DATA 

Informan : Nur Fendi 
Tempat : Ruang Kelas 2 di MTs Yaketunis Yogyakarta 
Tanggal  : 29 April, 18 dan 30 Mei 2013 
 

NO PERTANYAAN HASIL WAWANCARA 
1 Kenal internet ya mas ya? Kenal 
2 Kenal internet sejak kapan? Kalau kenal internet si sejak 

kelas 4 SD sudah kenal, 
cuman lebih meluasnya 
waktu pindah kesini, karena 
dituntut untuk bisa internet 

3 Siapa yang pertama kali mengajarkan 
internet? 

SD sana itu, Pak Parjo guru 
TIK disana 

4 Yang ngajarin pak parjo juga? Iya 
5 Tujuannya apa sih nyari di internet itu? Ya kadang kan mungkin 

kalau internet kan anu mbak, 
lebih cepat apa ya anu hal 
yang baru gitu 

6 Hal menarik apa yang bikin suka 
internet? 

Praktis mbak, jadi apa yang 
kita ingin tinggal kita tulis 
aja pasti ada gitu. Kalau buku 
kan harus pindah-pindah 
buku gitu 

7 Biasanya nyari apa kalau di internet? Biasanya kalau saya sih, 
kalau pelajarna itu nyari buku 
pelajaran, 

8 Selain buku pelajaran Ya mungkin kayak sejarah 
atau artikel-artikel 

9 Gimana nyari informasi di internet Tinggal masuk ke webnya 
tadi 

10 Dimana biasa ngaksesnya Ya banyak si mbak, biasanya 
si google 

11 Tempatnya, kalau disekolah ini 
dimana? 

Di Lab 

12 Kapan waktunya? Mungkin kalau jam kosong 
sering, trus kalau ada tugas 
dari guru suruh ke lab ya 



 

 

kesana 
13 sering ya ketemunya Ya alhamdulillah 
 Browser yang dipakai apa? Ya mozilla 
14 Ada kesulitan enggak pas nyari? Kadang sinyale lambat aja, 

jadi loading-loading enggak 
cepat. Yo kadang apa gitu 
yang kita cari ada cuman 
enggak komplit gitu hlo 

15 Ada kendala enggak pas nyari? Kalau saya sih enggak ada 
16 Apa yang dilakuin kalau informasi 

yang enggak didapat di 
internet?misalnya udah nyari di 
internet enggak ketemu trus mau 
gimana 

Enggak tau misalnya kalau 
nyari di internet itu ya pasti 
ada walaupun kadang enggak 
sesuai tapi ada mbak, enggak 
pernah enggak ada kalau saya 
nyari itu 

17 Maksudnya kalau yang akan dilakukan 
kalau harus nyari ini tapi enggak ad, 
yang mirip kan memang banyak. Yang 
dilakuian apa misalnya enggak ada 

Ya itu tetap diambil tapi 
untuk selengkapnya tanya 
temen-temen aja untuk 
melengkapi 

18 Dulu pas perkenalan internet yang 
pertama kali buat apa sih mas.? 

Emm pertama kali yo untuk 
ini, ngakses berita-berita 
yang enggak ada di buku. 
Yang pertama sih mainnya ke 
e-mail, langsung ke email 
kan dulu kalau disana kalau 
ada tugas langsung ke email 
walaupun masih SD. Pertama 
sih untuk itu untuk e-mail 

19 Trus yang dipelajari pertama apa, pas 
waktu dikenalkan sama gurunya itu 
apa? 

Kalau saya sih pengenalan 
keyboard dulu 

20 Kalau pengenalan di internetnya? Ya paling cara-caara 
browsing, ya gurunya cuman 
bimbing aja 

21 Lama enggak adaptasinya sampe 
sekarang bisa? 

Cuma 1 minggu sudah bisa. 
Untuk keseluruhan mbak, tp 
kalau untuk browsing sih 1 
jam bisa 

22 Pas melakukan penelusuran itu lebih 
sering ke pelajaran atau umum? 

Kalau anu pelajaran, sering 
pelajaran 

23 Oo pelajaran, kalau sekarang? Ya umum kayak gini (waktu 
itu fendi lagi main catur 
secara online) 



 

 

24 Selain berita apa kalau untuk ngakses 
youtube itu sering enggak? 

Kalau youtube kebanyakan 
video olahraga itu 

25 Yang bikin seneng dari internet apa sih 
mas? 

Yang bikin seneng, kalau 
disitu mau nyari informasi 
apapun ketemu, internet itu 
enggak bikin bosen 

26 Kalau disini kan software pendukung 
ada JAWS to mas dan Damayanti, itu 
pakai yang mana mas? 

Ak yang language mbak 
bukan damayanti mbak 

27 Oo tapi bisa kalau pake damayanti? Bisa. Cuman kalau pake 
damayanti kalau teks nya 
indonesia pake damayanti 
tapi kalau teksnya inggris 
pakenya yang ingggris 
karena lebih faseh mbak 
menyesuaikan bahasanya 

28 Biasanya kalau pas pertama kali 
menelusur itu membuka aplikasi 
JAWSnya itu untuk apa mas? 

Biasanya kalau disini udah di 
setting otomatis ya mbak, tp 
kalau biasanya kalau saya 
yang ngatur sih kayak speed 
kecepatan itu, trus kayak 
tanda baca. Jaws kan kadang 
ada yang semua tanda baca 
dibaca, misalnya koma ya 
dibaca koma. Tapi diatur biar 
tanda bacanya yang dibaca 
itu titik atau apa gitu. Kalau 
enggak diatur kadang semua 
tanda baca dibaca 

29 Kalau untuk fasilitasnya selain disini 
dimana mas? Selain di komputer, 
kayak lewat hp atau fasilitas pribadi 
gitu 

Yo paling lewat hp 

30 Kalau lewat leptop gitu ada mas? Ada 
31 Berarti sering juga kalau pake leptop? Ya kalau diasrama pake 

leptop, pake netbook 
32 Kalau lagu itu juga bisa download 

sendiri? 
Ya 

33 Alamatnya dimana kalau nyari lagu? Kalau lagu tu di webtrik kan 
 

  



 

 

REDUKSI DATA 

Informan : Heni Uswatun Chasanah 
Tempat : Ruang Kelas 2 di MTs Yaketunis Yogyakarta 
Tanggal  : 4 dan 18 Mei 2013 
 

NO PERTANYAAN HASIL WAWANCARA 
1 Mbak heni tau internet? Tau 
2 Mbak heni sejak kapan mengenal 

internet? 
Sejak kapan ya mbak, kalau 
internet si kelas 6 ya, kelas 6 
kemarin. Kalau komputer 
sejak kelas 3 

3 Siapa yang pertama kali mengenalkan 
internet? 

Guru TIK ku yang SD dulu, 
Pak Ahmad Maskuri 

4 Yang mengajarkan pak ahmad juga? Iya 
5 Tujuannya apa sih mbak kalau nyari 

informasi di internet? 
Yo mungkin biar opo yoo, 
lebih mudah tau dunia luar. 
Pokokmen  biar 
mempermudah ngono ae lah 

6 Hal menarik apa yang membuat mbak 
Heni suka internet? 

Aku tu gak tek suka e, 

7 Biasanya nyari apa to kalau di internet? Mungkin seumpama lagi isenk 
ki sok nonton film, kayak 
negeri lima menara trus tanah 
subuh. Pokoe sing aeng-aeng 
ngono hlo mbak kadang kalau 
lagi iseng ngetik nyari sejarah 
yaketunis gitu, tapi yang 
muncul sejarah braile dari 
Yaketunis tu mesti muncul. 

8 Menurut mbak Heni gimana cara 
mencari di internet itu 

Jane ak ki nak neng internet ki 
to mbk, paling cuman nonton 
film e mbk.  

11 Nek nyari-nyari tugas itu? Tugas itu yo kadang, nek 
kepepet banget . aku tu soale 
kalau cari di internet itu malah 
pusing e 

12 Seumpama pas di internet nyari artikel 
apa gitu sering ketemunya enggak? 

Kalau ketemu tu ketemu, tapi 
yo ak orangnya enggak telaten 



 

 

ya jadi yo pengennya sing 
cepet ngono 

13 Browser yang sering dipake pas nyari 
itu apa mbak? 

Mozilla itu 

 Ada kesulitan enggak yang ditemui 
saat browsing? 

Ora paling 

14 Ada kendala enggak pas ngakses di 
internet? 

Kalau itu sih mungkin opo yo 
kendalane yo, yo biasa mbak 
kae mbak mungkin.... 

15 Milih-milihnya? Iya milih-milihnya gitu, Cuma 
itu sih 

16 Apa yang dilakukan misale 
informasine enggak di sapat di 
internet? Udah nyari terus enggak 
dapet tu gimana. Usaha-usaha yang 
dilakukan 

Yooo kalau aku terus terang 
enggak suka bertele-tele, ak 
senenge langsung. Senenge 
sing cepet lah intine. Jadi 
umpamane di internet enggak 
dapet yowes tag matiin ak 
lebih baik nyari ke tempat lain 

17 
18 

Trus dulu pas pertama keperluanya apa 
sih ko make internet 

Ketoe nggoleki PR deh, 
padahal ra tau garap PR 

19 Lebih sering nyari tentang pelajaran 
atau umum? 

Umum 

20 Kenapa? Males e mbak, aku ki lebih 
sering ke umum-umum mbak 

21 Kesulitane pas nyari tu ini ya mbak ya 
kemarin pas ditanya, susah nyari 
mousenya 

Heem 

 

 



 

 

 

 

KRONOLOGI PENELITIAN 

No Hari/Tanggal Keterangan 

1 Juni 2012 Obeservasi di MTs Yaketunis Yogyakarta 

2 Maret 2012 Pembuatan Latar belakang dan tujuan 

penelitian 

3 April 2012 Pengajuan Judul Latar belakang dan tujuan 

penelitian ke Dosen Pembimbing 

4 16 April 2012 Pengajuan Judul  

5 16 April 2012 ACC Judul Skripsi sekaligus penetapan 

pembimbing 

6 14 Maret 2012 Penyerahan Proposal Awal ke 

Pembimbing 

7 02 Mei 2012 Penggantian Judul 

8 31 Mei 2012 Penambahan Teori dan revisi-revisi teknik 

Penulisan 

9 09 Juni 2012 Revisi teknik penulisan, penambahan UU 

Dosen dan Keabsahan Data 

10 04 Januari 2013 Penyerahan Revisi Proposal selanjutnya 

11 15 januari 2013 ACC Seminar Proposal 

12 21 Januari 2013 Datang ke SLB/A Yaketunis untuk 

bertemu bu Siti, membicarakan ulang jadi 

penelitian di SLB/A Yaketunis 

12 29 Januari 2013 Penyerahan Revisi bab 1-3 setelah seminar 



 

 

 

 

proposal 

13 05 Februari 2013 ACC Penlitian Skripsi 

14 11 Februari 2013 Mengurus Surat Penelitian Di Fakultas 

Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan 

Kalijaga 

15 13 Februari 2013 Mengurus surat Ijin Penelitian Ke 

Gubernur Yogyakarta 

16 14 Februari 2013 Menyerahkan Proposal Penelitian dan 

surat ijin kepada Bapak Kepala Sekolah, 

namun hanya bertemu dengan Bu Siti 

sebaga guru yang menjadi seorang 

pustakawan 

17 18 Februari 2013 Datang ke SLB/A Yaketunis untuk 

bertemu kepala sekolah meminta izin 

penelitian dan sekaligus bertemu dengan 

bu siti untuk mengatur jadawal 

wawancara. 

18 21 Februari 2013 Melakukan pengambilan data awal di 

SLB/A Yaketunis, melakukan wawancara 

dengan bu Siti sebagai informan. 

19 25 februari 2013 Pengabilan data ke dua, wawancara 

dengan ibu siti di di ruang tamu kantor. 

Dan bertemu pembimbing sekripsi untuk 



 

 

 

 

bimbingan pembahasan bab VI 

20 27 Februari 2013 Bertemu Bu Ambar (Kepala sekolah) 

untuk janjian kapan bisa wawancara 

dengan beliau. 

Mlihat guru yang sedang megajak 

siswanya belajar keperpustakaan. 

21 02 Maret 2013 Pengambilan data ke tiga, wawancara 

dengan bu Ambar sebagai kepala sekolah 

22 13 Maret 2013 Penyerahan Skripsi bab 1-5 kepada 

pembimbing skripsi 

23 22 Maret 2013 Bimbingan Bab IV 

24 02 April 2013 Mengurus surat penelitian ke Balai kota 

dan ke Kementrian Pendidikan Pemuda 

dan Olahraga 

25 02 April 2013 Bertemu Bu Siti untuk menunjukan hasil 

wawancara sekaligus meminta tanda 

tangan. 

26 03 April 2013 Mengurus surat penelitian ke balai Kota. 

Penyerhan revisi Skripsi bab IV. 

 

 



 

 

CATATAN LAPANGAN 

 

Pemilihan tempat penelitian oleh peneliti dimulai ketika peneliti diajak 

oleh teman untuk melakukan penelitian di SD LB/A Yaketunis Yogyakarta. 

Kemuadian peneliti ikut mengamati tingkah laku siswa/siswi ketika sedang dalam 

proses belajar mengajar. Selanjutnya peneliti tertarik untuk meneliti tempat 

tersebut, untuk mengetahui bagaimana cara mereka dalam melakukan penemuan 

informasi di sekolah. Setelah peneliti berbincang-bincang dengan salah satu guru 

disana namanya Bu Siti, peneliti berkeinginan mengamati tingkah laku 

siswa/siswi SMP dalam melakukan penemuan informasi. Saat itu siswa/siswi 

SMP LB hanya memiliki 1 siswa, keterbatasan yang dimiliki oleh siswi tersebut 

disebut tuna ganda, yang berarti tidak hanya satu tuna. Kemudian peneliti 

mendapat saran untuk melakukan penelitian di MTs Yaketunis Yogyakarta yang 

siswa/siswinya semua tuna netra. 

Wawancara yang pertama pada tanggal 21 Februari 2013, peneliti bertanya 

kepada guru-guru yang mengampu di MTs Yaketunis Yogyakarta, mengenai 

keadaan fasilitas sekolah baik perpustakaan maupun fasilitas internet. Fasilitas 

yang disediakan pihak sekolahan dalam hal penemuan informasi ada 2 (dua), yaitu 

perpustakaan dan jaringan internet. Peneliti mengadakan observasi mengenai 

keadaan fasilitas tersebut, penggunaan fasilitas perpustakaan sebagai sarana temu 

kembali informasi dirasa kurang maksimal. Hal tersebut bisa dilihat dari keadaan 

perpustakaan yang kurang tertata. Maka dari itu peneliti memutuskan untuk 

meneliti tentang penemuan informasi di internet. 



 

 

Subyek pada penelitian ini adalah siswa kelas 2 MTs Yaketunis 

Yogyakarta. Pada tanggal 25 April 2013, peneliti bertanya dengan bapak Kepala 

Sekolah tentang keberadan kelas 2. Kemudian tanggal 26 April 2013, bertemu 

dengan kelas wali kelas 2 yaitu Bu Atun, ternyata saat dilapangan siswa kelas dua 

belum seluruhnya datang kesekolah, karena masih suasana Ujian Nasional kelas 3. 

Kemudian konfirmasi dengan wali Kelas 2 mengenai jadwal mereka masuk. 

Setelah mengetahui jadwal kelas 2 untuk di wawancara dan observasi, peneliti 

melakukan penelitian untuk mendapatkan data selengkapnya. 

Tanggal 2 mei 2013, peneliti observasi ke lapangan mengenai proses 

penelusuran di internet, ternyata mengalami kendala karena travo sekolah putus 

dan belum bisa dipakai. Dilanjutkan tanggal 4 Mei 2013, peneliti mengamati 

siswa/siswi dalam melakukan penemuan informasi di Interent di Laboratorium 

Komputer. Untuk mendapatkan data selengkapnya mengenai penemuan informasi 

di internet peneliti melakukan wawancara dengan siswa/siswi kelas 2 yang 

berjumlah 7 siswa pada tanggal 18 Mei 2013. Wawancara selanjutnya dilakukan 

pada tanggal 30 Mei 2013 untuk melakukan observasi dan wawancara dengan 

siswa/siswi guna memenuhi data pelengkap pada skripsi. 
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Gb. 1: Gerbang Depan MTs 
Yaketunis Yogyakarta

 
Gb. 2: Kondisi kelas saat 
dilakukannya wawancara
Wastoyo dan Budi yang 
menunggu proses wawancara 
selesai. 
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Gb. 1: Gerbang Depan MTs 
Yaketunis Yogyakarta 

Gb. 2: Kondisi kelas saat 
dilakukannya wawancara. 
Wastoyo dan Budi yang 
menunggu proses wawancara 



 

 
Gb. 3: Informan Sigit dan Fendi 
yang menunggu giliran di 
wawancara. 

 
Gb. 4:Proses pembelajaran di 
Lab. Komputer yang dilakukan 
Pak Tri dan Wastoyo. 
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Informan Sigit dan Fendi 
yang menunggu giliran di 

4:Proses pembelajaran di 
Lab. Komputer yang dilakukan 
Pak Tri dan Wastoyo.  



 

 

 

 

Gb.5: Informan Abdul yang sedang 
melakukan penemuan informasi 
melalui komputer. 

 

Gb.6: Informan Dita yang diberi 
pengarahan oleh Pak Tri dalam 
melakukan penemuan informasi 
internet. 
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Informan Abdul yang sedang 
melakukan penemuan informasi 

Informan Dita yang diberi 
pengarahan oleh Pak Tri dalam 
melakukan penemuan informasi di 



 

 

Gb.7: Proses pembelajaran siswa 
saat di kelas. 

 

 

Gb.8: Informan Wastoyo dan 
Budi yang melakukan penemuan 
informasi di internet.
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Proses pembelajaran siswa 

Informan Wastoyo dan 
melakukan penemuan 

informasi di internet. 
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