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Abstract  

The school library is one of the places where information is provided to support the process teaching 

and learning makes the task and role of the teacher in library empowerment to be important. This 
research is a descriptive research using a qualitative approach. Interview guidelines were made as a 

research instrument to collect data related to roles teacher as a librarian at SDN 3 Langara Konawe 

Kepulauan. The results of this study shows that the teacher has an important role in optimizing the 
role library, library empowerment carried out by teachers is by way invites students to study in the 

library during the teaching and learning process, the teacher too provide homework using reference 

materials in the library. 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah kebutuhan setiap orang 

yang pada dasarnya merupakan proses 

pembelajaran untuk pengembangan potensi 

diri. Pesatnya perkembangan zaman saat ini 

berdampak pula bagi dunia pendidikan yang 

menyebabkan pemerintah melakukan 

pembaharuan dalam berbagai hal yang 

berkaitan dengan dunia pendidikan. Bahkan 

sebagian orang menyatakan bahwa pendidika 

merupakan aset besar bagi masa depan suatu 

bangsa. Kualitas pendidikan salah satunya 

sangat dipengaruhi oleh peranan guru dan 

siswa di dalamnya.  

Seiring dengan perubahan paradigma 

pembelajaran, maka keberhasian kegiatan 

belajar mengajar di sekolah tidak hanya 

ditentukan oleh guru, melainkan sangat 

dipengaruhi oleh keaktifan siswa. proses 

pembelajaran harus berpusat pada peserta 

belajar, pengajar bukan satu-satunya sumber 

informasi, melainkan berperan sebagai 

motivator dalam pembelajaran. Pendidikan 

tidak mungkin terselenggara dengan baik bila 

para tenaga kependidikan maupun para peserta 

didik tidak didukung oleh sumber belajar yang 

diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan 

belajar mengajar yang bersangkutan. Siswa 

merupakan prioritas utama perhatian guru dan 

pihak sekolah. Siswa menjadi Patokan 

keberhasilan sebuah sekolah dalam 

menjalankan kegiatan belajar mengajar dan 

kegiatan pendukung yang menjadi program 

sekolah. Menurut Sadirman (1994:109), siswa 
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atau anak didik adalah salah satu komponen 

manusiawi yang menempati posisi sentral 

dalam proses belajar mengajar. Siswa atau 

anak didik yang menjadi pokok persoalan dan 

sebagai tumpuan perhatian.  

Guru merupakan pihak yang paling 

bertanggung jawab dalam pelaksanaan proses 

belajar mengajar di sekolah. Seorang guru 

yang profesional juga harus mampu mengajak 

siswanya dalam memilih informasi atau bahan 

pembelajaran yang bermanfaat. Menurut 

Usman (2011:17) menyatakan bahwa guru 

sebagai pengajar, konsuler, pembimbing, 

motivator, dan tenaga adminstrasi tentunya 

memiliki kemampuan khusus untuk 

mengetahui perkembangan siswa di sekolah. 

Guru juga memiliki pengaruh besar dalam 

pembentukan karakter setiap siswa. Pengaruh 

yang diberikan guru tidak hanya berawal dan 

berhenti di dalam kelas, tetapi berlanjut di luar 

lingkungan sekolah. Oleh karena itu, guru 

dapat berperan aktif mengajak siswa 

memanfaatkan perpustakaan dalam mencari 

bahan rujukan pembelajaran yang ada.  

Perpustakaan merupakan salah satu 

sumber informasi yang memiliki kekuatan 

yang sangat luas karena dapat mencakup 

berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

maupun budaya. Perpustakaan menyimpan 

beragam koleksi sumber informasi dalam 

rangka meningkatkan ilmu pengetahuan siswa 

dimana bahan-bahan perpustakaan 

dikumpulkan, diolah dan disimpan untuk 

disebarluaskan agar dapat dimanfaatkan 

semaksimal mungkin oleh pengguna 

perpustakaan. 

Perpustakaan sekolah adalah 

perpustakaan yang tergabung pada sebuah 

sekolah dan dekelolah sepenuhnya oleh 

sekolah yang bersangkutan, dengan tujuan 

utama membantu sekolah mencapai tujuan 

khusus sekolah serta tujuan pendidikan pada 

umumnya. Perpustakaan sekolah mempunyai 

peranan yang penting dalam kerangka 

pendidikan sebagai salah satu penentu mutu 

hasil pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas 

anak didik, program-program pendidikan akan 

tercapai sesuai dengan apa yang diinginkan 

dengan melibatkan peranan dan fungsi 

perpustakaan sekolah. Karena itu keberadaan 

perpustakaan sekolah sangat berarti. Tujuan 

khusus perpustakaan sekolah adalah 

membantu sekolah mencapai tujuannya 

dengan kebijakan perpustakaan sekolah 

bernaung (Bafadal, 2005: 2).  

Penyelenggaraan perpustakaan sekolah 

bukan hanya sebatas untuk mengumpulkan 

dan menyimpan bahan-bahan pustaka, 

melainkan juga untuk membantu para siswa 

dalam mendapatkan bahan-bahan pelajaran 

yang diinginkan. Sementara bagi guru, 

perpustakaan menjadi sumber referensi utama 

untuk memperoleh materi-materi pelajaran 

(Hartono, 2016: 28). Undang-Undang No 2 

tahun 1989 Sistem Pendidikan Nasional, 

perpustakaan secara tersirat disebutkan sebagai 

sarana penunjang proses belajar mengajar 

sumber daya pendidikan. Dalam Undang - 

Undang RI No. 43 tentang perpustakaan tahun 

2009 pasal 38 disebutkan pembudayaan 

kegemaran membaca pada satuan pendidikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 



dilakukan dengan mengembangkan dan 

memanfaatkan perpustakaan sebagai proses 

pembelajaran.  

Keberadaan perpustakaan sekolah 

sangatlah dibutuhkan oleh setiap siswa yang 

ada dengan dapat memanfaatkan sumber 

informasi berupa koleksi-koleksi yang ada 

dalam perpustakaan tersebut sebagai 

penunjang utama untuk memperlancar proses 

belajar mengajar yang baik. Perpustakaan 

sebagai sumber informasi seharusnya memiliki 

jumlah koleksi yang beraneka ragam agar para 

pengguna jasa informasi tersebut dapat 

memanfaatkan koleksi sesuai dengan 

kebutuhannya. 

 

KAJIAN LITERATUR 

Pengertian Perpustakaan Sekolah 

Menurut standar nasional pendidikan 

pasal 42 mengenai standar sarana dan 

prasarana yaitu: 

a. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki 

sarana yang meliputi perabot, peralatan 

pendidikan, media pendidikan, buku dan 

sumber belajar lainnya, bahan habis 

pakai, serta perlengkapan lain yang 

diperlukan untuk menunjang proses 

pembelajaran yang teratur dan 

berkelanjutan. 

 

b. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki 

sarana prasarana yang meliputi lahan, 

ruang kelas, ruang pimpinan satuan 

pendidikan, ruang pendidik, ruang tata 

usaha, ruang perpustakaan, ruang 

laboratirium, ruang bengkel kerja, ruang 

unit produksi, ruang kantin, instalasi daya 

dan jasa, tempat berolahraga, tempat 

beribadah, tempat bermain, tempat 

berkreasi dan ruang/tempat lain yang 

diperlukan untuk menunjang proses 

pembelajaran yang teratur dan 

berkelanjutan. 

Dalam pendidikan perpustakaan menjadi 

“jantung” sekolah. Sebagai fungsi jantung 

dalam tubuh, perpustakaan sangat menentukan 

sehat tidaknya sistem pendidikan sekolah. 

Apabila jantung tidak berfungsi, akan 

mengakibatkan kelumpuhan, dan apabila 

sekolah tidak memiliki perpustakaan, sama 

seperti tubuh yang tidak memiliki jantung alias 

tidak memiliki daya hidup. Faktor paling 

penting lainnya untuk menjadikan 

perpustakaan sebagai jantung pendidikan 

adalah adalah program atau kegiatan yang 

dilakukan oleh perpustakaan. Kalau 

perpustakaan diibaratkan sebagai jantung, 

program adalah nyawanya. Jantung tidak akan 

berdenyut apabila nyawa tidak ada. Program 

atau kegiatan yang dibuat hendaknya 

diprioritaskan untuk menarik minat siswa pada 

bahan bacaan serta meningkatkan minat baca 

siswa. Indikator keberhasilan sebuah program 

perpustakaan adalah miningkatkan dinamika 

minat baca dan kebiasaan membaca (reading 

habbit) para siswa (Suherman, 2013: 17).  



Perpustakaan sekolah merupakan salah 

satu sarana dan fasilitas penyelenggaraan 

pendidikan sehingga setiap sekolah semestinya 

memiliki perpustakaan. Perpustakaan sekolah 

seharusnya berada di lingkungan sekolah dan 

sepenuhnya di kelolah oleh sekolah yang 

bersangkutan. Tujuannya adalah membantu 

para murid mencapai tujuan khusus sekolah 

yang bersangkutan dan tujuan pendidikan pada 

umumnya. Perpustakaan yang ada disekolah 

untuk melayani para peserta didik dalam 

memenuhi kebutuhan informasi (Suherman, 

2013: 20).  

Milburga (1986:55) mengartikan 

perpustakaan sekolah adalah suatu unit kerja 

dari sebuah lembaga pendidikan yang 

merupakan tempat penyimpan koleksi bahan 

pustaka penunjang proses pendidikan yang 

diatur secara sistematis, yang digunakan secara 

berkesinambungan sebagai sumber informasi 

untuk mengembangkan dan memperdalam 

pengetahuan baik oleh pendidikan maupun 

terdidik di sekolah tersebut.  

Sementara Suherman (2009: 39) 

berpendapat bahwa perpustakaan sekolah 

adalah sebuah jasa yang ditujukan kepada 

semua anggota komunitas sekolah: Murid, 

Guru, Staf, Komite sekolah dan orang tua 

murid (Halik, 2015 : 16). Di dalam buku 

school library guidelines yang dibuat oleh 

International Federation Librarian Association 

(IFLA) UNESCO disebutkan bahwa misi 

perpustakaan sekolah adalah : 

a. Menyediakan informasi dan gagasan yang 

menjadi dasar untuk membentuk 

masyarakat yang bebasis informasi dan 

ilmu pengentahuan. 

b. Merupakan sarana bagi peserta didik agar 

terampil belajar sepanjang hayat dan 

mampu mengembangkan daya piker agar 

mereka dapat hudup sebagai warga 

Negara yang bertangnggung jawab 

(Suherman, 2013 : 22). 

Perpustakaan sekolah juga terintegrasi 

dengan kurikulum, perpustakaan melakukan 

kegiatan yang terintegrasi dengan kurikulum 

sekolah meliputi : 

a. Kegiatan mendorong kegemaran 

membaca melalui : 

1) Mendongeng. 

2) Membaca bersama. 

3) Menceritakan kembali hasil baca 

 

b. Pembelajaran bidang studi di 

perpustakaan di bawah asuhan guru dan 

pustakawan. 

c. Pengajaran program literasi informasi. 

d. Terlibat dalam merencanakan perangkat 

pembelajaran. 

e. Membantu guru mengakses dan 

mendayagunakan informasi pubik. 

f. Menyelenggarakan kegiatan membaca 

buku elektronik. 

g. Membantu guru mengidentifikasi sumber 

rujukan (referensi) materi pengajaran. 

h. Pembelajaran berbasis teknologi 

informasi bekerja sama dengan guru 

bidang studi. 

Perpustakaan sekolah adalah 

perpustakaan yang berada pada lembaga 



pendidikan sekolah yang merupakan bagian 

integral dari sekolah yang bersangkutan dan 

merupakan sumber belajar untuk mendukung 

tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang 

bersangkutan. Selain itu,   Perpustakaan 

sekolah adalah juga berguna dalam menunjung 

program belajar di lembaga pendidikan formal 

tingkat sekolah, baik sekolah dasar maupun 

menengah, baik secara umum maupun 

lanjutan. 

Tujuan perpustakaan sekolah adalah 

sebagai berikut : 

a. Mendorong dan mempercepat proses 

penguasaan dan teknik membaca para 

siswa 

b. Membantu menulis kreatif bagi para 

siswa dengan bimbingan guru dan 

pustakawan 

c. Menumbuhkan minat dan kebiasaan 

membaca para siswa 

d. Menyediakan berbagai macam sumber 

informasi untuk kepentingan pelaksanaan 

kurikulum 

e. Mendorong, menggairahkan, memelihara, 

dan memberi semangat membaca dan 

semagat belajar bagi para siswa 

f. Memperluas, memperdalam, dan 

memperkaya pengalaman belajar para 

siswa dengan membaca buku dan koleksi 

lain yang mengandung ilmu pengetahuan 

dan teknologi, yang disediakan oleh 

perpustakaan 

g. Memberikan hiburan sehat untuk mengisi 

waktu senggang melalui kegiatan 

membaca, khususnya buku-buku dan 

sumber bacaan lain yang bersifat kreatif 

dan ringan, seperti fiksi, cerpen, dan 

lainya. 

Fungsi perpustakaan sekolah sebaiknya 

tidak boleh menyimpang dari tugas dan fungsi 

sekolah di mana perpustakaan bernaung. 

Fungsi perpustakaan sekolah adalah : 

a. Fungsi informatif 

Perpustakaan yang sudah maju tidak 

hanya menyediakan bahan-bahan pustaka 

berupa buku-buku, tetapi juga 

menyediakan bahan-bahan yang berupa 

non buku seperti majalah, surat kabar, 

pamflet, guntingan artikel, peta, bahkan 

dilengkapi dengan alat-alat pandang 

dengar seperti televisi, video, tape 

recorder, dan sebagainya. Semua ini akan 

memberikan informasi atau keterangan 

yang diperlukan oleh murid-murid. 

b. Fungsi pendidikan 

Didalam perpustakaan sekolah 

disediakan buku-buku fiksi maupun non 

fiksi. Adanya buku-buku tersebut dapat 

membiasakan murid-murid belajar 

mandiri tanpa bimbingan guru, baik 

secara individu maupun kelompok. 

Adanya perpustakaan sekolah dapat 

meningkatkan kemampuan membaca 

murid-murid. Selain itu didalam 

perpustakaan sekolah tersedia buku-buku 

pengadaannya disesuaikan dengan 

kurikulum sekolah. Hal ini maksudnya 

untuk dapat menunjang peyelenggaraan 

pendidikan di sekolah. 

c. Fungsi tanggung jawab administratif 



Fungsi ini tanpak pada kegiatan 

sehari-hari di perpustakaan sekolah, di 

mana setiap ada peminjaman dan 

pengembalian buku selalu dicatat oleh 

pustakawan. Setiap murid yang akan 

masuk ke perpustakaan sekolah harus 

menunjukkan kartu anggota. Apabila ada 

siswa yang terlambat mengembalikan 

buku pinjamannya akan dikenai denda. 

Semua ini selain  mendidik siswa kearah 

tanggung jawab, juga membiasakan 

murid-murid bersikap dan bertindak 

secara administratif. 

d. Fungsi riset 

Adanya bahan pustaka yang lengkap, 

murid dan guru dapat melakukan riset 

yaitu mengumpulkan data atau 

keterangan-keterangan yang diperlukan. 

e. Fungsi rekreatif 

Adanya perpustakaan sekolah dapat 

berfungsi rekreatif berarti bahwa 

perpustakaan sekolah dapat di jadikan 

tempat mengisi waktu luang seperti pada 

waktu istirahat, dengan membaca buku-

buku cerita, novel, roman, majalah, dan 

sebagainya. 

The Australian Library and Information 

Association (dalam Suherman, 2009: 38)  

menetapkan bahwa untuk mendapatkan  

keanggotaan profesional dalam organisasi ini, 

seorang guru pustakawan harus memiliki  

kualifikasi pengajar dan kualifikasi  

pustakawan. Pernyataan ini dilatarbelakangi 

pemikiran bahwa seorang guru pustakawan 

merupakan seorang pendidik sekaligus seorang 

manajer informasi dengan  pemahaman 

menyeluruh atas kedua bidang tersebut.  

Pemahaman tentang kurikulum, strategi  

mengajar dan gaya belajar dipadukan dengan  

pemahaman dengan pengelolaan sumber  

pengajaran, pengetahuan kepustakawanan, 

termasuk ketrampilan mengakses teknologi 

informasi akan membantu guru pustakawan  

melaksanakan tugasnya untuk berpartisipasi 

aktif dalam desain kurikulum, mendukung, 

dan melaksanakan kurikulum.  

Selanjutnya, The Australian Library and 

Information Association dalam (Suherman, 

2009: 38-41) juga menyebutkan secara ringkas 

guru pustakawan memegang peran kunci 

dalam tiga aspek, yaitu:  

a. Peran kunci dalam kurikulum 

(Curriculum Leader)  

 

Dalam kapasitasnya sebagai 

curriculum leader, guru pustakawan 

bekerja sama dengan kepala sekolah dan 

staf senior untuk memastikan bahwa hasil 

literasi informasi mendapatkan perhatian 

khusus dalam kurikulum. Guru 

pustakawan juga terlibat aktif dalam 

perancangan kurikulum. Dalam kapasitas 

sebagai seorang guru, ia mengajarkan 

keterampilan mendapatkan informasi dan 

mengelola informasi tersebut. 

 

b. Spesialis Informasi (Information 

Specialist)  



Sebagai spesialis informasi, peran 

guru pustakawan adalah untuk 

menyediakan akses ke sumber-sumber 

informasi melalui sistem yang efisien 

sehingga informasi yang dibutuhkan 

dapat diperoleh dengan mudah.  

Berkaitan dengan teknologi, guru 

pustakawan diharapakan menjadi 

technology leader alias pelopor atau 

pemimpin teknologi. Guru pustakawan 

perlu menguasai komputer dan setidaknya 

mengikuti perkembangan teknologi dan 

mengintegrasikannya dalam kurikulum 

untuk mendukung pembelajaran. 

c. Manajer layanan informasi (Information 

Servise Manager).  

Guru pustakawan merancang dan 

melaksanakan strategi untuk 

mengevaluasi koleksi yang ada di 

perpustakaan sekolah, melihat kebutuhan 

siswa dan guru, dan membentuk 

kebijakan- kebijakan yang perlu. Dari sini 

teacher-libraian menentukan perkiraaan 

anggaran untuk memastikan kebutuhan-

kebutuhan tersebut bisa terpenuhi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peranan Guru 

Peranan adalah tindakan yang dilakukan 

oleh seseorang dalam suatuperistiwa: Beliau 

mempunyai- besar dalam menggerakkan 

revolusi (KBBI,2002:858).  

Masalah pendidikan dan pengajaran 

merupakan masalah yang cukup kompleks 

dimana banyak faktor yang ikut 

mempengaruhinya. Salah satu faktor tersebut 

diantaranya adalah guru. Guru merupakan 

komponen pengajaran yang memegang 

peranan penting dan utama karena 

keberhasilan proses belajar- mengajar sangat 

ditentukan oleh faktor guru (Usman, 2002 : 1).  

Proses pembelajaran pada satuan 

pendidikan diselenggarakan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi 

aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai 

dengan bakat, minat, dan perkembangan 

fisikserta psikologi peserta didik. Selai itu 

dalam proses pembelajaran, pendidik 

memberikan keteladanan. Setiap satuan 

pendidikan melakukan perencanaan proses 

pembelajaran, pelaksanaan proses 

pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran 

dan pengawasan proses pembelajaran untuk 

terlaksananya proses pembelajaran yang 

efektif dan efesien.  

Guru memiliki jasa yang tiada 

bandingannya meskipun dibandingkan dengan 

profesi yang lain. Ada dua hal yang melekat 

pada diri guru yaitu; mendidik dan mengajar. 



Mendidik artinya guru mengubah dan 

membentuk perilaku dan kepribadian peserta 

didik melalui keteladanan, sikap dan perilaku 

yang dapat disaksikan oleh peserta didik dan 

orang yang ada disekitarnya (Latuconsina, 

2013: 98).  

Guru merupakan jabatan atau profesi 

yang memerlukan keahlian. Sebab orang yang 

pandai berbicara dalam bidang-bidang 

tertentu, belum dapat disebut sebagai guru. 

Adapun tiga peranan guru adalah:  

a. Sebagai pengajar 

b. Sebagai pembimbing,  

c. Sebagai administrator kelas.  

Sebagai pembimbing, guru mempunyai 

tugas memberi bimbingan kepada pelajar 

dalam memcahkan masalah yang dihadapinya, 

sebab proses belajar- mengajar berkaitan keras 

dengan berbagai masalah di luar kelas yang 

sifatnya non akademis (Sulaiman, 2013:39).  

Program bimbingan tidak dapat terlepas 

dari bantuan yang diberikan oleh guru-guru, 

tanpa bantuan tersebut program itu akan sia-sia 

tidak berguna karena guru sebagai staf sekolah 

yang paling banyak hubungannya dengan 

siswa. Guru adalah seseorang yang dapat 

memberikan data yang paling cermat dan 

lengkap bagi pembimbing. Di samping itu, 

mengingat hubungannya dengan siswa guru 

dapat mengarahkan siswa kepada pemanfaatan 

program bimbingan. Guru dapat pula memberi 

penjelasan tentang segi-segi kelemahan dan 

keistimewaan siswa (Hana, 1978: 220).  

Peranan guru adalah dimana guru 

menjalankan perannya dengan menjadi 

motivator atau fasilitator pemanfaatan 

perpustakaan sehingga perpustakaan tersebut 

dapat menjadi sumber belajar siswa. Guru 

sebagai motivator harus memberikan motivasi 

kepada peserta didik dalam rangka 

meningkatkan pemanfaatan perpustakaan. 

Oleh karena itu, guru diharapkan menjaga agar 

perta didik tetap miliki motivasi yang tinggi 

sehingga peserta didik akan memanfaatkan 

perpustakaan sebagai sumber belajar.  

Menurut Latuconsina (2013: 112), guru 

sebagai kerja profesi memiliki peranan yang 

penting untuk melakukan perubahan akan 

peserta didik yang dihadapinya. Adapun 

peranan guru dalam pembelajaran yaitu :  

a. Korektor  

Guru dapat membedakan nilai yang 

baik dan buruk. Peserta didik yang 

dihadapi guru boleh jadi ada yang telah 

memiliki nilai-nilai baik dan buruk yang 

memungkinkan mempengaruhi perilaku 

peserta didik . 

b. Inspirator 

Pembelajaran yang baik adalah 

pembelajaran yang memberikan 

kebebasan kepada peserta didik untuk 

menemukan dan menyelesaikan problem 

yang dihadapi peserta didik. Pembelajaran 

tersebut membuka ruang yang seluasnya 

kepada peserta didik untuk melatih 

dirinya melahirkan berbagai pemikiran 

dan inspirasi positif dalam rangka 



pengembangan materi pelajaran yang 

telah disampaikan oleh guru di sekolah. 

c. Informator 

Guru sebagai sumber informasi dan 

mendorong peserta didik untuk 

mendapatkan inforasi yang sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan 

tegnologi. Penguasaan informasi bagi 

peserta didik dapat menjadi pendukung 

timbulnya motivasi belajar bagi peserta 

didik. 

d. Organisator 

Guru harus memahami bahwa 

peserta didik yang dihadapi beraneka 

ragam kemampuan yang dimilikinya. 

Hubungannya dengan hal tersebut guru 

harus mengambil peranan dengan 

mengelola dan mendapatkan nilai-nilai 

positif dalam pembelajaran. Misalnya 

dalam kegiatan kerja kelompok, peserta 

didik digabungkan antara yang pintar dan 

yang kurang/tidak pintar. Dalam proses 

pembelajaran akan terjadi interaksi 

diantara peserta didik. 

e. Motivator 

Guru sebagai motivator artinya guru 

hendaknya dapat mendorong peserta didik 

agar bergairah dan aktif belajar baik pada 

saat berada di sekolah maupun dirumah. 

f. Fasilitator 

Guru hendaknya menyediakan 

fasilitas yang yang memungkinkan 

peserta didik dapat belajar dengan mudah. 

g. Mediator 

Guru sebagai mediator hendaknya 

memiliki pengetahuan dan pemahaman 

yang cukup tentang media pendidikan 

dalam berbagai bentuk dan jenisnya, baik 

media non material maupun material. 

Pemanfaatan media yang dibutuhkan 

peserta didik dalam pembelajaran 

memungkinkan peserta didik dapat 

belajar dengan mudah dan efektif. Guru 

dalam menjalankan tugas-tugasnya harus 

memiliki hal penting yaitu; 

1) Guru harus mampu 

membangkitkan perhatian peserta 

didik pada meteri pelajaran yang 

diberikan serta dapat 

menggunakan berbagai media dan 

sumber belajar yang bervariasi. 

2) Guru harus dapat membangkitkan 

minat peserta didik untuk aktif 

berfikir serta mencari dan 

menemuka sendiri pengetahuan.  

3) Guru harus dapat membuat urutan 

dalam pemberian pelajaran dan 

penyesuaiannya dengan usia dan 

tahapan tugas perkembangan 

peserta didik. 

4) Guru perlu menghubungkan 

pelajaran yang akan diberikan 

dengan pengetahuan yang telah 

dimiliki peserta didik dan agar 

peserta didik menjadi mudah 

dalam memahami pelajaran yang 

diberikannya (Latuconsina, 2013: 

99). 



Guru merupakan satu-satunya sumber 

belajar. Tuntutan perkembangan zaman 

mengharuskan direkamnya pesan-pesan 

pendidikan dan pembelajaran secara tertulis 

dalam bentuk buku. Peranan guru yang 

sebenarnya memberikan perhatian dan 

bimbingan secara individual kepada siswa-

siswanya adalah tugas penting yang selama ini 

belim dilaksanakan sepenuhnya. Guru dan 

media pendidikan hendaknya bahu membahu 

dalam memberi kemudahan belajar bagi siswa. 

(Sadirman, 2002: 10)  

Pengajaran yang efektif memerlukan 

perencanaan yang baik. Media yang akan 

digunakan dalam proses pengajaran itu juga 

memerlukan perencanaan yang baik. 

Meskipun demikian, kenyataan di lapangan 

menunjukkan bahwa seorang guru memilih 

salah satu media dalam kegiatannya di kelas 

atas dasar pertimbangan antara lain: 

a. Merasa sudah akrab dengan media itu 

(papan tulis atau proyektortransparansi), 

b. Merasa bahwa media yang dipilihnya 

dapat menggambarkan dengan lebih baik 

dari pada dirinya sendiri (diagram pada 

flip chart), 

c. Media yang dipilihnya dapat menarik 

minat dan perhatian siswa, serta 

menuntunnya pada penyajian yang lebih 

terstuktur dan terorganisasi. Pertimbangan 

ini diharapkan oleh guru dapat memenuhi 

kebutuhannya dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan (Arsyad, 1997 : 65). 

Dalam Undang-undang Sisdiknas no. 20 

tahun 2003 pasal 45 ayat 1 dinyatakan sebagai 

berikut: “ Setiap satuan pendidikan formal dan 

non formal menyediakan sarana dan prasarana 

yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai 

dengan pertumbuhan perkembangan potensi 

fisik, Kecerdasan 

intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan 

peserta didik ”. Dalam SNI 7329 : 2011 bidang 

perpustakaan dan kepustakawanan di sebutkan 

bahwa pengguna perpustakaan sekolah adalah 

pendidik, tenaga kependidikan dan komunitas 

sekolah. Dari penjelasan di atas guru termasuk 

ke dalam pengguna perpustakaan karena guru 

adalah pendidik, Sehingga setiap guru wajib 

memanfaatkan perpustakaan dalam kegitan 

belajar mengajar sehari-hari ”.   

Dengan demikian guru sangat berperan 

dalam memanfaatkan perpustakaan guna 

meningkatkan mutu pendidikan serta 

memantapkan strategi pembelajaran. Oleh 

karena itu, setiap guru harus berperan dalam 

memanfaatkan perpustakaan untuk proses 

pembelajaran para siswa dan dapat 

memanfaatkan perpustakaan secara optimal 

bagi berlangsungnya kegiatan pembelajaran di 

sekolahnya masing-masing. 

Dan juga di dalam undang-undang 
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tentang guru dan dosen, dikatakan bahwa yang 

dimaksud dengan guru adalah pendidik 

profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai dan mengevaluasi peserta 

didik pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah. 



Pemanfaatan Perpustakaan 

Dalam pemanfaatan perpustakaan 

sekolah, sebaiknya pihak sekolah dapat 

memanfaatkan perpustakaan dengan optimal, 

baik itu perpustakaan di tingkat dasar, maupun 

di tingkat menengah. Manfaat perpustakaan 

sekolah  sebagai berikut : 

a. Perpustakaan sekolah dapat menimbulkan 

kecintaan siswa terhadap membaca. 

b. Perpustakaan sekolah dapat memperkaya 

pengalaman belajar siswa. 

c. Perpustakaan sekolah dapat menanamkan 

kebiasaan belajar sendiri. 

d. Perpustakaan sekolah dapat mempercepat 

proses penguasaan teknik membaca. 

e. Perpustakaan sekolah dapat melatih siswa 

kearah tanggung jawab. 

f. Perpustakaan sekolah dapat memperlanjar 

siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas 

sekolah. 

g. Perpustakaan sekolah dapat melatih 

murid-murid ke arah tanggung jawab. 

h. Perpustakaan sekolah dapat membantu 

siswa, guru dan anggota staf sekolah 

dalam mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

Pemanfaatan perpustakaan secara 

maksimal oleh siswa dapat memudahkan siswa 

dalam mengerjakan tugas 

melalui koleksi buku-buku yang telah tersedia, 

menambah pengetahuan umum siswa dengan 

berbagai koleksi buku populer, majalah 

maupun surat kabar, membantu siswa 

mempersiapkan materi belajar keesokan 

harinya. Pemanfaatan perpustakaan dengan 

efektif oleh siswa dapat memberikan manfaat 

pada prestasi belajarnya. Perpustakaan sebagai 

sumber belajar dapat membantu siswa 

mencapai prestasi belajar yang baik asal 

digunakan secara efektif. 

 

Penyusunan Program Perpustakaan 

Perumusan visi dan misi perpustakaan 

sekolah merupakan sebuah awal untuk 

memulai perencanaan program perpustakaan. 

Perpustakaan SDN 3 Langara telah menyusun 

visi dan misi pada awal terbentuknya 

perpustakaan dengan merujuk pada visi dan 

misi sekolah. Visi dan misi itu akan 

dibicarakan atau dirumuskan kembali jika 

dinilai harus mengalami perubahan-perubahan. 

Penyusunan program perpustakaan dilakukan 

pada rapat kerja sekolah yang dilaksanakan 

rutin pada setiap tahun ajaran baru. Kemudian, 

secara bersama-sama dalam rapat internal 

antara guru pustakawan dan staf perpustakaan 

dirumuskan kembali dengan lebih substansial 

visi dan misi tersebut serta program kerja 

perpustakaan. “Barnawi dan Arifin (2012) 

menjelaskan bahwa agar organisasi 

perpustakaan berjalan dengan baik, guru 

pustakawan perlu memerhatikan aspek-aspek 

seperti: penentuan tujuan perpustakaan, 

perumusan tugas pokok perpustakaan, rincian 

kegiatan perpustakaan dan pengelompokkan 

kegiatan kerja perpustakaan.” Berbagai 

program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh 

perpustakaan diharapkan dapat memberikan 



kontribusi positif terhadap proses pendidikan 

di sekolah. “Bagyoastuti (2016) mengatakan 

bahwa program perpustakaan sekolah dapat 

dikelompokkan menjadi tiga tipe, yaitu: 

a. Informasional (kegiatan yang mengarah 

pada infrastruktur dasar perpustakaan 

seperti koleksi cetak maupun elektronik 

dan ketersediaan teknologi); 

b. Transformasional (kegiatan yang 

berhubungan dengan keterlibatan 

perpustakaan sekolah dalam pembelajaran 

termasuk pengembangan keterampilan 

literasi informasi baik di dalam maupun 

di luar kelas, literasi teknologi, dan 

pembinaan minat baca baik untuk tujuan 

rekreasional maupun untuk 

menyelesaikan persoalan belajar); 

c. Formasional (kegiatan yang berhubungan 

dengan penggunaan dan sintesis informasi 

oleh siswa sehingga mereka dapat 

mencapai standar belajar yang 

diharapkan).

Implementasi Program Perpustakaan 

Perbaikan struktur organisasi 

perpustakaan, pembagian pekerjaan dan 

peningkatan kompetensi serta pengetahuan 

sumber daya perpustakaan dilakukan sebelum 

melaksanakan program perpustakaan. 

“Nurcahyono dkk. (2015) mengungkapkan 

bahwa dalam perpustakaan sekolah dapat 

dibagi unitunit kerja dan pembagian tugas-

tugasnya sebagai berikut:  

a. Guru Pustakawan sebagai kepala 

perpustakaan yang bertugas dalam 

kegiatan-kegiatan manajemen 

perpustakaan,  

b. Tenaga layanan teknis, yang berkerja 

dalam kegiatan operasional rutin 

perpustakaan.  

c. Tenaga layanan pemustaka, yang 

berkewajiban melakukan kegiatan 

layanan perpustakaan.” Program 

perpustakaan SDN 3 Langara dinilai 

belum seutuhnya berhasil dilaksanakan.  

Terdapat 15 kegiatan yang diprogramkan, 

namun yang berhasil dilaksanakan secara 

tuntas hanya delapan kegiatan, enam kegiatan 

dikerjakan sebagian saja, dan satu kegiatan 

tidak terlaksana. Oleh karena itu, berdasarkan 

penilaian kinerja yang penulis lakukan 

terhadap guru pustakawan yang diamati dari 

10 komponen penilaian kinerja didapatkan 

hasil bahwa kinerja guru pustakawan masih 

dalam kategori kurang. Kesepuluh komponen 

yaitu: 

a. Perencanaan program perpustakaan 

sekolah;  

b. Pelaksanaan program perpustakaan 

sekolah;  

c. Evaluasi program perpustakaan sekolah;  

d. Pengelolaan informasi;  

e. Pengorganisasian layanan jasa informasi; 

f. Penerapan teknologi informasi dan 

komunikasi;  

g. Penerapan program literasi informasi;  

h. Penerapan wawasan kependidikan;  



i. Kepribadian dan sosial; dan  j. Pengembangan profesionalitas 

kepustakawanan (Badan PSDMP dan 

PMP2011).

Upaya Pemberdayaan Perpustakaan 

Perpustakaan bisa juga dikatakan media 

informasi jauh ketinggalan dibandingkan 

dengan institusi ilmiah lainnya. Penyebabnya 

antara lain adalah masih rendahnya 

pemahaman masyarakat terhadap sumber 

belajar di perpustakaan dan kurangnya upaya 

pustakawan memberikan pelayanan kepada 

pemustaka.  

Dalam kamus besar bahasa Indonesia 

disebutkan bahwa pemanfaatan mengandung 

arti “proses, care, pembuatan pemanfaatan.( 

Tim Redaksi Kamus Dan Pusat Bahasaa : 

823).  

Menurut Poerwadarminta (2002: 125) 

pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, 

cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada 

menjadi bermanfaat. Istilah pemanfaatan 

berasal dari kata dasar manfaat yang berarti 

faedah, yang mendapat imbuhan pe-an yang 

berarti proses atau perbuatan memanfaatkan.  

Bermanfaat atau tidaknya sebuah 

perpustakaan berkaitan erat dengan adanya 

pembinaan layanan yang diberikan oleh pihak 

perpustakaan, yaitu upaya untuk 

mendayagunakan semua koleksi dan sarana 

prasarana perpustakaan. Dalam 

menyelenggarakan perpustakaan, hal yang 

utama adalah mengupayakan agar semua 

koleksi dan layanan perpustakaan 

dimanfaatkan oleh pengguna dengan baik 

(Abbas, 2015:11-12).  

Manfaat perpustakaan sekolah secara 

terinci yang dikemukakan oleh Bafadal 

(2006:5-6) adalah sebagai berikut: 

a. Perpustakaan sekolah dapat menimbulkan 

kecintaan murid-murid terhadap 

membaca. 

b. Dapat memperkaya pengalaman belajar 

murid. 

c. Dapat menanamkan kebiasaan belajar 

mandiri yang akhirnya murid-murid 

mampu belajar mandiri. 

d. Dapat mempercepat penguasaan teknik 

membaca. 

e. Dapat membantu perkembangan 

kecakapan membaca. 

f. Dapat melatih murid-murid ke arah yang 

bertanggung jawab. 

g. Dapat memperlancar murid-murid dalam 

menyelesaikan tugas-tugas sekolah. 

h. Dapat membantu guru-guru menemukan 

sumber-sumber pengajaran. 

i. Dapat membantu murid-murid, guru-

guru, dan anggota staf sekolah dalam 

mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

Kepala perpustakaan dapat pula 

membantu proses bimbingan dengan 

menyediakan perpustakaan untuk menjadi 



laboratirium bimbingan tempat kembali siswa 

yang memerlukan pemanfaatan buku 

bimbingan yang ada di sekolah (Hana, 1978: 

220). 

Perpustakaan sekolah tampak bermanfaat 

apabila benar-benar memperlancar pencapaian 

tujuan proses belajar mengajar di sekolah, 

indikasi manfaat tersebut berupa tingginya 

prestasi murid-murid, terbiasa belajar mandiri, 

dan mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi.  

Jadi perpustakaan dapat bermanfaat 

dengan baik jika bahan pustaka yang dimiliki 

perpustakaan sekolah harus dapat menunjang 

proses belajar mengajar, agar dapat menunjang 

proses belajar mengajar, maka dalam 

pengadaan bahan pustaka hendaknya 

mempertimbangkan kurikulum sekolah, serta 

selerah para pembaca dalam hal ini adalah 

murid-murid. 

Guru pustakawan SDN 3 Langara 

melakukan beberapa upaya pemberdayaan 

perpustakaan sekolah. Upaya-upaya tersebut 

yaitu menyediakan buku-buku yang menarik 

seperti cerita tokoh-tokoh pahlawan, dongeng, 

dan sebagainya yang dapat menarik perhatian 

siswa. Kemudian juga pada saat mengajar di 

kelas dengan menyuruh siswa-siswi membaca 

sebelum dimulainya pelajaran sekitar 15 

menit, melakukan pemantauan kondisi koleksi 

dan sarana prasarana perpustakaan sebagai 

usaha pemeliharan dan pencegahan terhadap 

kerusakan, mengadakan kerjasama dengan 

guru mata pelajaran tertentu dalam 

melaksanakan kegiatan belajar di dalam 

perpustakaan, menyeleksi bahan pustaka yang 

memuat hal-hal negatif dan bahan pustaka 

yang tidak lagi sesuai dengan kurikulum yang 

digunakan oleh SDN 3 Langara, meminjamkan 

buku paket semua mata pelajaran kepada 

seluruh siswa, mengadakan pemilihan siswa 

yang paling aktif dalam meminjam koleksi dan 

sering mempromosikan koleksi secara lisan 

kepada siswa, guru dan pegawai. Akan tetapi, 

berdasarkan observasi yang penulis lakukan, 

diamati bahwa upaya-upaya tersebut belum 

terencana secara sistematis dan terorganisir 

dengan jelas.“Suhendar (2014) menerangkan 

bahwa beberapa kegiatan yang dapat 

dilakukan dalam upaya pemberdayaan 

perpustakaan sekolah seperti: mengadakan 

kegiatan pameran buku, mempromosikan 

koleksikoleksi baru, melakukan kegiatan story 

hour, membentuk klub diskusi buku siswa, 

pemutaran film-film pendidikan, 

melaksanakan berbagai lomba yang berbasis 

pada peningkatan minat baca siswa, 

memberikan penghargaan kepada siswa yang 

aktif memanfaatkan perpustakaan sekolah dan 

sebagainya. 

Dalam kegiatan belajar mengajar, baik 

siswa maupun guru membutuhkan referensi 

yang dapat mendukung kegiatan tersebut. 

Berkaitan dengan hal itu, “Aminudin (2015) 

mengatakan bahwa pemberdayaan 

perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar 

dapat terjalin optimal dengan adanya 

kerjasama yang baik antara guru, guru 

pustakawan dan siswa. Guru pustakawan dapat 

memberikan pelayanan maksimal salah 

satunya dengan cara memenuhi kebutuhan 



informasi yang diperlukan guru dan siswa. 

Sumber belajar yang sesuai dapat diperoleh 

apabila guru pustakawan bekerjasama dengan 

sekolah atau guru dalam proses pengadaan 

koleksi. Upaya meningkatkan pemberdayaan 

perpustakaan sekolah dapat dilakukan dengan 

berbagai kegiatan yang mengarah padaupaya 

mempromosikan perpustakaan sekolah dengan 

sasaran terwujudnya optimalisasi sumberdaya 

perpustakaan. “Santoso (2011) memaparkan 

bahwa dalam meningkatkan pemberdayaan 

perpustakaan sekolah, perlu dilakukan promosi 

perpustakaan yang diintegrasikan dengan 

program sekolah. Untuk mencapai tujuan 

tersebut perlu dibangun kerjasama sinergis 

dengan berbagai pihak sehingga pelaksanaan 

promosi perpustakaan diharapkan bisa berjalan 

dengan efektif. Disamping itu petugas 

perpustakaan secara proaktif harus dapat 

meyakinkan semua komponen sekolah tentang 

pentingnya perpustakaan sebagai penyedia 

informasi bagi proses pembelajaran, terutama 

kepada unsur pimpinan sekolah sehingga 

pengembangan perpustakaan sekolah dapat 

dijadikan prioritas program sekolah. 

Sementara itu, “Arsidi (2014) 

menambahkan bahwa upaya-upaya dalam 

pemberdayaan perpustakaan sekolah yang 

dapat dilakukan adalah: meningkatkan 

keberpihakan manajemen sekolah pada 

pengelolaan dan pengembangan perpustakaan, 

mengatasi kurangnya SDM pengelola 

perpustakaan sekolah yang sesuai bidang 

keilmuan, mengupayakan agar perpustakaan 

dapat berfungsi optimal sehingga mampu 

menampilkan fugsi perpustakaan sekolah yang 

ideal dan menjadi tempat pilihan favorit bagi 

siswa dan guru di sekolah, melakukan upaya 

untuk mengatasi rendahnya minat baca warga 

sekolah, meningkatkan kesadaran guru dan 

pegawai akan pentingnya peran perpustakaan 

dalam mendukungkeberhasilan belajar siswa, 

mengikutsertakan guru pustakawan dalam 

organisasi profesi yang ada seperti FPSI, 

ATPUSI dan IPI.  

Berdasarkan pemaparan di atas, 

disimpulkan bahwa guru pustakawan SDN 3 

Langara telah melakukan beberapa upaya 

pemberdayaan perpustakaan sekolah. Namun, 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan masih 

berkisar seputar kegiatan harian perpustakaan, 

belum mencakup kegiatan-kegiatan rekreatif 

dan edukatif yang mampu merangsang 

masyarakat sekolah untuk lebih 

mendayagunakan perpustakaan. Kegiatan-

kegiatan tersebut juga belum menyentuh 

perluasan terhadap aspek-aspek yang terdapat 

di perpustakaan sekolah. 

Faktor Pendukung dan Kendala Kinerja 

Adapun faktor yang mendukung siswa 

terhadap pemanfaatan perpustakaan sekolah 

adalah: 

a. Minat Siswa 

Faktor minat siswa sangat 

menentukan terhadap pemanfaatan 

perpustakaan sekolah, karena siswa ada 

kesadaran pribadi siswa sebagai 

pendorong jiwanya untuk memanfaatkan 



perpustakaan sekolah demi kelancaran 

studinya. Seperti yang dikatakan 

Sadirman (1988:76) bahwa minat 

diartikan sebagai suatu kondisi yang 

terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri 

atau arti sementara situasi yang 

dihubungkan dengan keinginan-keinginan 

atau kebutuhannya sendiri. Oleh karena 

itu apa yang dilihat seseorang sudah tentu 

akan membangkitkan minatnya sejauh 

apa yang dilihat itu mempunyai hubungan 

dengan kepentingan sendiri. Hal ini 

menunjukkan bahwa minat merupakan 

kecendrungan jiwa seseorang kepada 

seseorang.  

Dengan adanya minat baca terutama 

dalam hal membaca buku-buku yang 

tersedia di perpustakaan sekolah maka 

sendirinya perpustakaan sekolah tersebut 

turut membantu terhadap kelancaran 

aktivitas belajar siswa itu. Karena 

bagaimanapun lengkap dan baik sarana 

dan fasilitas yang ada pada perpustakaan 

sekolah tidak akan bermanfaat sebagai 

mana yang diinginkan kalau tidak ada 

minat siswa untuk memanfaatkannya 

terutama minat baca siswa terhadap buku-

buku perpustakaan. 

b. Tenaga Pengelola 

Faktor ini sangat memegang peranan 

yang sangat menentukan berhasil 

tidaknya sebuah perpustakaan. Oleh 

karena itu untuk membuat perpustakaan 

bermanfaat sesuai dengan tugas, fungsi 

dan tujuannya. Maka para pengelolah dan 

penyelenggara bisa menyadari akan 

kepentingan dan kedudukan perpustakaan 

bagi pelajar, memahammi keperluan 

siswa dan kemudian menguasai liku-liku 

kegiatan dan teknik pekerjaan 

perpustakaan itu sendiri.  

Seorang petugas perpustakaan harus 

memiliki rasa tanggung jawab yang besar 

terhadap pengelolaan perpustakaan agar 

misi yang ditanggung oleh perpustakaan 

dapat dicapai. “maka sungguh diharapkan 

bahwa seorang petugas perpustakaan 

pertama-tama adalah pecinta buku atau 

terlebih lagi pecinta ilmu pengetahuan”. 

(semiawan,1990: 10). 

Kecintaan akan buku dan ilmu 

pengetahuan akan membuat orang 

antusias untuk terus menambah koleksi, 

mengusahakan agar semakin banyak 

orang bisa menikmati dan 

menggunakannya, mengusahakan orang 

yang membutuhkan informasi dengan 

mudah dan dengan segera menemukan 

yang dibutuhkannya. Seorang pustakawan 

yang sejati tidak akan senang melihat 

ruang perpustakaan sunyi, sepi dan buku-

buku perpustakaan rapi, teratur dan bersih 

yang berarti tidak pernah dimanfaatkan 

(semiawan, 1990: 10). 

Pada umumnya pengelolah 

perpustakaan di sekolah diserahkan 

kepada seorang guru yang diberi 

tanggung jawab pengelolah perpustakaan 

disamping tugas mengajarnya yang 

utama. “pengelolah perpustakaan sekolah 



adalah seorang guru yang ditugaskan oleh 

kepala sekolah dan tugasnya bukan 

sekedar menjaga buku tetapi seluruh 

kegiatan perpustakaan harus dapat 

dilaksanakannya seperti seorang 

pustakawan” ( Nurfah, 2013: 31). 

Untuk menjadi pustakawan perlu 

memenuhi persyaratan tertentu, antara 

lain menguasai kurikulum sekolah dengan 

kegiatan perpustakaan. Guru pustakawan 

hendaknya mampu menyebarluaskan misi 

dan pencapaian tugas perpustakaan serta 

membina dan meningkatkan minat baca 

siswa. Dengan adanya kecakapan dan 

pengetahuan serta moral para pengelolah 

perpustakaan sekolah, maka dengan 

sendirinya pengelolaannya juga akan baik 

sehingga akan menunjang terhadap 

kelancaran proses belajar di sekolah. 

c. Koleksi perpustakaan 

Keadaan koleksi perpustakaan 

sebenarnya erat kaitannya dengan maksud 

didirikannya perpustakaan sekolah yaitu 

perpustakaan sekolah ialah berusaha 

memberikan pelayanan kepada sekolah 

agar kegiatan belajar mengajar yang 

digariskan di dalam kurikulum dapat 

berjalan dengan lancar (milburga, 1991: 

55-56).  

Sesuai dengan maksud itulah maka 

tentunya perpustakaan harus dapat 

menyediakan segala keperluan peralatan 

yang menunjang pengajaran yang 

dilaksanakan di sekolah baik berupa 

buku-buku pegangan, buku-buku 

perlengkapan dan sebagainya maupun 

bahan-bahan pengajaran lainnya seperti 

alat peraga. Mengenai koleksi yang 

berupa buku, maka suatu perpustakaan 

sekolah paling tidak memerlukan buku-

buku pegangan wajib murid, buku- buku 

perlengkapan pelajaran murid dan buku-

buku pegangan bagi guru dalam 

mengajar.  

Oleh sebab itu segala bahan pustaka 

yang dimiliki perpustakaan harus dapat 

menunjang proses belajar mengajar, maka 

dalam pengadaan bahan pustaka 

hendaknya mempertimbangkan 

kurikulum sekolah, serta selera para 

pembaca yang dalam hal ini adalah 

murid-murid (Bafadal, 1992: 5). Bahan- 

bahan yang diperlukan untuk koleksi 

perpustakaan selain buku-buku adalah 

majalah, surat kabar, kiping, pamlet-

pamlet dan alat peraga lainnya seperti 

globe, peta dan sebagainya. Mengenai 

keadaannya juga harus ditempatkan pada 

tempatnya dan murid mudah terlihat serta 

telah di inventarisir sebelum digunakan. 

d. Motivasi Guru 

Motivasi adalah kondisi psikologis 

yang mendorong untuk melakukan 

sesuatu. Ada dua jenis motivasi, yaitu: 

1) Motivasi Intrinsik. Jenis 

motivasi ini timbul sebagai 

akibat dari dalam diri individu 

sendiri tanpa ada paksaan 

dorongan dari orang lain, tetapi 

atas kemampuan sendiri. 



2) Motivasi Ekstrinsik. Jenis 

motivasi ini timbul sebagai 

akibat pengaruh dari luar 

individu, apakah karena adanya 

ajakan, suruhan atau paksaan 

dari orang lain sehingga dengan 

kondisi yang demikian akhirnya 

ia mau melakukan sesuatu atau 

belajar ( sardiman, 1988: 73). 

Sehubungan dengan pemanfaatan 

perpustakaan sekolah, maka motivasi guru 

adalah merupakan salah satu faktor yang turut 

mempengaruhi, karena tanpa adanya motivasi 

yang diberikan oleh guru untuk memanfaatkan 

perpustakaan dalam aktivitas belajarnya siswa 

akan terpacu untuk meningkatkan aktivitas 

belajarnya.  

Motivasi guru ini perlu diperhatikan, 

karena untuk membangkitkan untuk 

menggairahkan siswa terhadap perpustakaan 

diperlukan bantuan guru, guru hendaknya 

berperan sebagai pendorong, motivasi, agar 

motif-motif positif dibangkitkan dan 

ditingkatkan dari dalam diri anak (Nurfah, 

2013: 33). 

Motivasi yang diberikan oleh guru disini 

bukan hanya dalam membangkitkan gairah 

siswa terhadap perpustakaan, namun juga bisa 

diberikan dengan penugasan yang 

mengharuskan mereka memanfaatkan bahan 

perpustakaan juga memberikan motivasi untuk 

gemar membaca. 

Dalam menjalani tugasnya sebagai 

pengelola perpustakaan, guru pustakawan 

merasa memiliki antusiasme dan komitmen 

yang tinggi untuk terus menambah dan 

mendalami wawasan dibidang perpustakaan. 

Guru pustakawan juga tidak merasa dibebani 

dengan tugas tambahan tersebut sebab 

jadwal/jam mengajar untuk mata pelajaran 

yang diampunya sudah diatur dengan baik oleh 

bidang pengajaran dan kurikulum di sekolah. 

Selain itu, kepercayaan dan dukungan yang 

diperoleh dari kepala sekolah menjadi 

motivasi tersendiri bagi guru pustakawan 

dalam bekerja. Variabel-variabel itulah yang 

menjadi pendukung bagi guru pustakawan 

dalam kinerjanya sebagai pengelola 

perpustakaan. Artinya variabel yang 

mendukung kinerja berasal dari internal 

(faktor individu guru pustakawan). “Barnawi 

dan Arifin (Khatijah 2017) menyatakan bahwa 

faktor internal kinerja seseorang adalah faktor 

yang datang dari dalam diri guru yang dapat 

memengaruhi kinerjanya, contohnya ialah 

kemampuan, keterampilan, kepribadian, 

pesrsepsi, motivasi menjadi guru, pengalaman 

lapangan, dan latar belakang keluarga.” 

Namun demikian, guru pustakawan juga 

menghadapi kendala dalam kinerjanya seperti 

suasana ruangan perpustakaan yang belum 

begitu kondusif dan luas serta fasilitas dan 

infrastruktur perpustakaan yang masih kurang 

memadai untuk menunjang kinerjanya seperti 

komputer dan perlengkapannya serta 

pendingin ruangan yang tidak tersedia 

ataumengalami kerusakan. Artinya variabel 

yang menjadi kendala tersebut berasal dari 

faktor eksternal (dari luar individu guru 

pustakawan). 



Saat melaksanakan observasi penelitian, 

penulis juga mendapati beberapa situasi lain 

yang menyebabkan adanya kendala yang 

dialami oleh guru pustakawan dalam bekerja. 

Timbulnya masalah kekurangan sarana dan 

prasarana yakni disebabkan karena 

perpustakaan. belum diberikan kemandirian 

untuk mengurus lembaganya sendiri. Standar 

kerja dalam pengelolaan perpustakaan juga 

belum sepenuhnya dikuasai oleh guru 

pustakawan. “Haryanto (2013) menerangkan 

bahwa ketidakahlian seorang guru pustakawan 

dapat menjadi penghambat dalam kinerjanya. 

Agar keahliantersebut meningkat, diperlukan 

pendidikan baik dalam bidang perpustakaan 

dan bidang lain yang berkaitan untuk dapat 

melahirkan guru pustakawan yang lebih 

produktif dalam berkinerja. Senada dengan hal 

tersebut, “Rozzadi (2016) menambahkan 

bahwa beberapa kendala yang dialami guru 

pustakawan dalam memberdayakan 

perpustakaan sekolah adalah kurangnya ilmu 

pengetahuan tentang perpustakaan serta 

anggaran dan fasilitas yang kurang memadai.” 

Sementara itu, “Arias (2013) menerangkan 

bahwa faktor yang menghambat kinerja guru 

pustakawan dalam memberdayakan 

perpustakaan sekolah adalah guru pustakawan 

mengalami kesulitan dalam membagi waktu, 

tenaga dan pemikirannya untuk bertanggung 

jawab dalam dua hal sekaligus yaitu mengajar 

dan mengelola perpustakaan secara 

bersamaan. 

Berdasarkan paparan pembahasan di atas dapat 

disimpulkan bahwa kinerja guru pustakawan 

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik 

yang berasal dari diri guru pustakawan itu 

sendiri maupun yang berasal dari luar diri guru 

pustakawan. Faktor pendukung dalam 

berkinerja sebaiknya dapat lebih 

dimaksimalkan, sementara faktor penghambat 

sebaiknya terus diusahakan untuk 

diminimalisir dengan melakukan upaya-upaya 

perbaikan. Hal tersebut agar kinerja 

pustakawan menjadi efektif dan dapat 

memberikan dampak bagipengembangan serta 

kualitas perpustakaan sekolah yang pada 

akhirnya dapat mendukung tujuan sekolah. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian tentang peran guru 

pustakawan dalam pemberdayaan 

perpustakaan di SDN 3 Langara, maka dapat 

ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Guru sangat berperan dalam pemanfaatan 

perpustakaan sebagai sumber belajar 

siswa SDN 3 Langara, hal ini dapat 

dilihat dari Strategi yang diterapkan oleh 

guru dalam pemanfaatan perpustakaan 

sebagai sumber belajar siswa, yaitu  

a. Memberikan tugas meringkas kepada 

siswa dan diarahkan ke perpustakaan 

untuk memilih salah satu buku yang 

akan digunakan dalam mengerjakan 

tugas tersebut.  

b. Siswa diharuskan membaca 15 menit 

sebelum memulai pelajaran. 



c. Mengarahkan siswa keperpustakaan 

sesuai mata pelajaran. 

d. Menunjukkan buku-buku cerita 

menarik kepada siswa 

 

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam 

pemanfaatan perpustakaan sebagai 

sumber belajar siswa SDN 3 Langara 

adalah faktor pendukug: adanya sarana 

dan prasarana yang memadai yaitu 

koleksi bahan pustaka yang memadai di 

perpustakaan SDN 3 Langara, hal ini 

terlihat dari beberapa guru yang 

menggunakan perpustakaan untuk 

mencari referensi dan bahan ajar, selain 

itu perpustakaan dapat membantu dalam 

proses kegiatan belajar mengajar.  

Faktor penghambat, yaitu : kurangnya 

minat baca yang dimiliki siswa, kondisi 

perpustakaan yang kurang memenuhi 

standar untuk kenyamanan belajar siswa, 

bahan pustaka perpustakaan yang 

sebagian kurang menarik dan masih 

belum sepenuhnya memenuhi semua 

kebutuhan informasi pemustakanya, 

sehingga pemustaka enggan 

memanfaatkan perpustakaan tersebut. 
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