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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Perpustakaan Sekolah 

1. Pengertian Perpustakaan Sekolah 

Perpustakaan sekolah sebagai salah satu sarana pendidikan 

penunjang kegiatan belajar siswa memegang peranan yang sangat penting 

dalam memacu tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Dalam Undang-

undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No.2 Tahun 1989), sarana 

penunjang proses kegiatan belajar mengajar dinamakan “sumber daya 

pendidikan”. Pada pasal 35disebutkan bahwa “Setiap satuan pendidikan 

jalur pendidikan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun 

masyarakat harus menyediakan sumber belajar”. Pada penjelasan 

selanjutnya dinyatakan antara lain: “Pendidikan tidak mungkin 

terselenggara dengan baik bila para tenaga kependidikan maupun siswa 

tidak didukung oleh sumber belajar yang diperlukan untuk penyelenggaraan 

kegiatan belajarmengajar yang bersangkutan.  

 Yusuf (2007:2) mengemukakan bahwa perpustakaan dapat pula 

diartikan sebagai tempat kumpulan buku atau tempat buku dihimpun dan 

diorganisasikan sebagai media belajar siswa. Perpustakaan sekolah adalah 

perpustakaan yang ada dilingkungan sekolah, maka secara umum 

perpustakaan sekolah adalah suatu unit kegiatan yang berada di lingkungan 

sekolah yang dikelola secara professional untuk memberikan informasi 

kepada penggunanya.  
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Melalui perpustakaan sekolah siswa dapat mendidik dirinya secara 

berkesinambungan, dan dapat menumbuhkan minat baca. Mbulu (dalam 

Darmono, 2004:2) menyatakan bahwa perpustakaan sekolah sangat 

diperlukan keberadaannya dengan pertimbangan bahwa: 

a.Perpustakaan sekolah merupakan sumber belajar di lingkungan sekolah, 

b.Perpustakaan sekolah merupakan salah satu komponen sistem pengajaran, 

c.Perpustakaan sekolah merupakan sumber untuk menunjang kualitas 

pendidikan dan pengajaran, d.Perpustakaan sekolah sebagai laboratorium 

belajar yang memungkinkan siswa dapat mempertajam dan memperluas 

kemampuan untuk membaca, menulis, berpikir dan berkomunikasi. 

 

Menurut beberapa para ahli diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan 

bahwa perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang berada di 

lingkungan sekolah. Perpustakaan sekolah merupakan pusat terkumpulnya 

berbagai bahan pustaka untuk menambah wawasan, informasi, dan untuk 

mendukung berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan 

tujuan pendidikan.   

2. Tujuan dan Fungsi Perpustakaan Sekolah 

a. Tujuan Perpustakaan Sekolah 

Setiap perpustakaan sekolah pasti memiliki tujuan yang mendukung 

terselenggaranya proses belajar mengajar. Menurut Yusuf (2007:3) 

menyatakan bahawa tujuan didirikannya perpustakaan sekolah tidak terlepas 

dari tujuan diselenggarakannya pendidikan sekolah yaitu untuk memberikan 

bekal kemampuan dasar kepada siswa, dan mempersiapkan mereka untuk 

mengikuti pendidikan menengah. Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka 

tujuan perpustakaan sekolah yaitu: a)Mendorong proses penguasaan teknik 

membaca (b) Membantu menulis kreatif (c) Menumbuhkembangkan minat 

dan kebiasaan membaca, (d) Menyediakan berbagai macam sumber 



10 
 

 
 

informasi (e) Mendorong minatbaca (f) memperkaya pengalaman dengan 

membaca buku yang disediakan oleh perpustakaan, (g) mengisi waktu 

senggang melalui kegiatan membaca. 

Shaleh (2006:15) menyatakan bahwa tujuan perpustakaan sekolah 

adalah untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan yaitu: a) untuk 

menimbulkan, menanamkan minat anak membaca, sehingga membaca 

merupakan suatu kebiasaan bagi siswa agar membaca menjadi 

kegemarannya, b) untuk memperluas horizon pengetahuan siswa, dengan 

menyediakan berbagai buku pengetahuan, c) ikut membantu perkembangan 

bahasa dan daya pikir siswa, dan untuk memberikan dorongan kepada 

siswa. Adapun tujuan perpustakaan sekolah yaitu sebagai sumber belajar 

dan bagian integral dari sekolah dengan sumber belajar lainnyayang  

bertujuan mendukung proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan 

pendidikan sekolah. Tujuan diselenggarakannya perpustakaan sekolah 

sebagai berikut: “a) memberikan layanan informasi yang memuaskan 

penggunanya, dan b) menunjang pencapaian visi dan misi badan/ organisasi/ 

instansi induknya” (Hartono,2016:27). 

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa tujuan 

perpustakaan sekolah didirikan secara umum yaitu untuk menunjang 

berlangsungnya proses kegiatan belajar mengajar. Perpustakaan sekolah 

bertujuan menyerap dan menghimpun informasi, mewujudkan suatu wadah 

pengetahuan yang terorganisasi, menumbuhkan kemampuan menikmati 

pengalaman imajinatif, membantu perkembangan kecakapan bahasa dan 
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daya pikir, mendidik siswa agar dapat menggunakan dan memelihara bahan 

pustaka secara efisien, serta memberikan dasar ke arah studi mandiri. 

b. Fungsi Perpustakaan Sekolah 

Perpustakaan sekolah sebagai tempat menyimpan koleksi bahan 

pustaka yang diatur secara sistematis oleh pustakawan serta digunakan 

untuk sumber informasi. Darmono (2004:03) Mengemukakan bahwa 

perpustakaan mengemban beberapa fungsi umum yaitu: a) fungsi informasi, 

b) fungsi pendidikan, c) fungsi penelitian, dan d) fungsi rekreasi. 

Perpustakaan menyediakan berbagai informasi yang meliputi bahan 

tercetak,terekam, maupun koleksi lainnya agar pengguna perpustakaan 

dapat mengambil berbagai ide dari buku yang ditulis oleh para ahli dari 

berbagai bidang ilmu.Pengunjung perpustakaan sekolah memiliki 

kesempatan untuk mendapatkan berbagai informasi yang tersedia di 

perpustakaan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan dan 

memperoleh informasi yang tersedia di perpustakaan untuk memecahkan 

masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. 

Perpustakaan menyediakan berbagai informasi yang meliputi bahan 

tercetak, terekam maupun koleksi lainnya sebagai sarana untuk menerapkan 

tujuan pendidikan. Melalui fungsi pendidikan ini manfaat yang dapat 

diperoleh adalah : a) Agar pengguna perpustakaan mendapat kesempatan 

untuk mendidik diri sendiri secara berkesinambungan, b) Untuk 

membangkitkan dan mengembangkan minat yang telah dimiliki pengguna 

yaitu dengan mempertinggi kreativitas dan kegiatan intelektual, c) 

Mempertinggi sikap sosial dan menciptakan masyarakat yang demokratis, 
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dan d) Mempercepat penguasaan dalam bidang pengetahuan dan teknologi 

baru. 

Darmono (2004:4) mengemukakan bahwa: sebagai fungsi penelitian 

perpustakaan menyediakan berbagai informasi untuk menunjang kegiatan 

penelitian. Informasi yang disajikan meliputi berbagai jenis dan bentuk 

informasi. Sedangkan fungsi rekreasi yaitu Perpustakaan menyediakan 

berbagai informasi yang meliputi bahan cetak, terekam maupun koleksi 

lainnya untuk: a) Menciptakan kehidupan yang seimbang antara jasmani 

dan rohani, b) Mengembangkan minat rekreasi pengguna melalui berbagai 

bacaan dan pemanfaatan waktu senggang, dan c) Menunjang berbagai 

kegiatan kreatif serta hiburan yang positif bagi siswa. 

Tujuan perpustakaan tidak akan terlepas dari fungsi perpustakaan. 

Sumantri (2008:3) menyatakan bahwa fungsi perpustakaan sekolah adalah 

sebagai sumber informasi, penunjang pembelajaran siswa dan guru, bagi 

guru perpustakaan merupakan tempat mencari sumber informasi dan 

rujukan dalam mengajar, serta tempat pengembangan minat baca bagi 

siswa.  

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa fungsi 

perpustakaan sekolah secara umum yaitu sebagai sumber belajar untuk 

siswa dan guru di sekolah. Perpustakaan sekolah juga berfungsi dalam 

menumbuhkan minat baca siswa dengan sering berkunjung dan membaca 

buku. Perpustakaan sekolah menyediakan berbagai infromasi tentang ilmu 

pengetahuan  yang dibutuhkan oleh siswa dan guru di sekolah.  
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2. Perpustakaan Sekolah Sebagai Sumber Belajar 

Perpustakaan sekolah merupakan salah satu dari berbagai macam 

sumber belajar yang tersedia di lingkungan sekolah. Mengacu pada definisi 

sumber belajar yang diberikan oleh Association for Education 

Communication Technology (dalam Darmono, 2004:5) mengemukakan 

pengertian sumber belajar adalah berbagai sumber, baik itu berupa data 

orang atau wujud tertentu yang dapat digunakan oleh siswa dalam belajar 

baik yang digunakan secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga 

mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajarnya. Ditinjau dari segi 

pendayagunaan, Association for Education Communication Technology 

(AECT) membedakan sumber belajar menjadi dua macam yaitu : Pertama 

sumber belajar yang dirancang untuk digunakan dalam kegiatan belajar. 

Sumber belajar yang dirancang tersebut dapat berupa buku teks, buku paket, 

slide, film, dan video. Sedangkan yang Kedua yaitu sumber belajar yang 

tidak dirancang dan jenis ini banyak terdapat disekitar kita. Contoh sumber 

belajar jenis ini adalah tokoh masyarakat, toko, pasar, dan museum. 

 Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

perpustakaan sekolah dapat digunakan sebagai sumber belajar dan informasi 

oleh guru dan siswa di sekolah. Oleh karena itu, perpustakaan merupakan 

salah satu sarana yang dibutuhkan oleh sekolah guna membantu upaya 

pembelajaran berjalan sesuai dengan tujuan sekolah. 
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3. Perkembangan Perpustakaan Sekolah Dasar 

Secara umum perpustakaan sekolah sangat dibutuhkan di lingkungan 

sekolah sebagai penunjang keberhasilan proses belajar mengajar. 

Perpustakaan sekolah juga sangat dipegaruhi oleh jenjang sekolah. Secara 

umum ada dua jenjang sekolah yaitu tingkat pendidikan dasar yang meliputi 

Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP) dan 

tingkat pendidikan menengah terdiri dari Sekolah Menengah Umum (SMA) 

dan Sekolah Menengah Kejurusan (SMK). Jenjang sekolah tersebut 

berpengaruh pada aspek-aspek pembinaan perpustakaan sekolah yang perlu 

disesuaikan dengan jenjang tiap-tiap sekolah (Darmono, 2004:6-7). 

Dibandingkan dengan perpustakaan sekolah lanjutan, secara 

umumsituasi perpustakaan sekolah dasar belum memadai.Belum 

semuaperpustakaan sekolah dasar memiliki ruangan perpustakaan. Koleksi 

sering ditempatkan di almari terkunci, terletak di sudut kelas, atau di ruang 

kepala sekolah. Jam buka biasanya pada waktu istirahat atau pada saat guru 

tidak mengajar. Jarang sekali ada ruang baca khusus, pengolahan buku 

masih sangat sederhana, umumnya hanya menurut nomor urut, sedangkan 

daftar buku milik perpustakaan ditempel di almari atau di papan 

pengumuman.  

Secara umum perpustakaan sekolah memiliki kondisi yang belum 

memadai. Kondisi tersebut anatara lain:  tidak memiliki ruang perpustakaan, 

tidak memiliki ruang baca, jam buka belum teratur dan tidak 

memungkinkan siswa menggali sendirikebutuhan informasi yang di 



15 
 

 
 

butuhkan  di perpustakaan sekolah, serta status petugas belum jelas apakah 

dia seorang guru kelas, tenaga administrasi atau pustakawan. 

4. Manfaat Perpustakaan Sekolah  

Perpustakaan sekolah sebagai salah sumber belajar yang dibutuhkan 

oleh siswa dan guru di sekolah dalam kegiatan belajar mengajar. Setiap 

perpustakaan sekolah memiliki  berbagai manfaat bagi siswa maupun guru 

dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas.  

Secara terinci, manfaat perpustakaan sekolah baik yang di 

selenggarakan di sekolah dasar maupun di sekolah menengah, seperti yang 

dinyatakan Bafadal (2001:5) adalah sebagai berikut: 

a)Perpustakaan sekolah dapat menimbulkan kecintaan siswa terhadap 

membaca, b) Perpustakaan sekolah dapat memperkaya pengalaman 

belajar siswa, c) Perpustakaan sekolah dapat melatih siswa ke arah 

tanggung jawab, d) Perpustakaan sekolah dapat mempercepat proses 

penguasaan teknik membaca, e) Perpustakaan sekolah dapat membantu 

perkembangan kecakapan berbahasa, f)Perpustakaan sekolah dapat 

memperlancar siswa dalam menyelesaikan tugassekolah, g)Perpustakaan 

sekolah dapat menanamkan kebiasan belajar mandiri,h)Perpustakaan 

sekolah dapat membantu guru menemukan sumber pengajaran. 

 

Perpustakaan akan lebih bermanfaat jika guru dan siswa terbiasa 

mendapatkan bahan pustaka dan informasi dari perpustakaan sekolah. 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari perpustakaan sekolah yaitu: a) 

membangkitkan kecintaan para siswa terhadap budaya baca, b) memperkaya 

pengalaman belajar di kelas, c) menanamkan belajar sepanjang hayat, d) 

mempercepat proses materi yang disampaikan guru, e) membantu guru 

memperoleh materi, f) membantu kelancaran tugas pustakawan, dan g) 

mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Hartono, 

2016:29).  
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Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat 

perpustakaan secara umum yaitu menanamkan budaya baca dalam 

menumbuhkan minat baca pada siswa. Beberapa manfaat perpustakaan 

sekolah tersebut akan berjalan dengan sesuai yang diharapkan oleh sekolah, 

maka siswa, guru, pustakawan mendukung dan menggunakan perpustakaan 

sebagai sumber belajar di sekolah. 

B. Minat baca 

1. Pengertian Minat Baca 

 Minat baca pada dasarnya adalah keinginan yang kuat seseorang di 

sertai dengan usaha-usaha untuk membaca. Orang yang mempunyai minat 

membaca yang kuat akan diwujudkannya dalam kesediaannya untuk 

mendapat bahan bacaan dan kemudian membacanya atas kesadaranya 

sendiri atau dorongan dari luar (Rahim, 2005:28). 

 Minat baca juga dapat diartikan  sebagai  suatu perhatian yang kuat 

dan  mendalam  disertai  dengan  perasaan  senang  terhadap  kegiatan 

membaca  sehingga  dapat  mengarahkan  seseorang  untuk  membaca 

dengan  kemauannya  sendiri  atau  dorongan  dari  luar.  Sinambela (dalam 

Hartono, 2016: 282) menyatakan bahwa minat baca adalah sikap positif dan 

adanya rasa keterikatan dalam diri anak terhadap aktivitas membaca 

meliputi kesenangan membaca dan tertarik buku bacaan. 

 Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa minat baca 

mengandung unsur  perhatian,  kemauan,  dorongan,  dan rasa senang  untuk 

selalu membaca. Perhatian bisa dilihat dari kegiatan membaca,  mempunyai  

kemauan yang tinggi untuk membaca, dorongan dan rasa senang yang 
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timbul dari dalam diri maupun dari pengaruh orang lain. Semua itu 

merupakan aktivitas yang dilakukan dengan penuh ketekunan dan 

cenderung menetap. 

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Baca 

 Minat baca dipengaruhi oleh dua golongan, yaitu golongan faktor 

personal dan golongan institusional. Faktor personal adalah faktor  yang 

berasal dari dalam diri anak itu sendiri meliputi: (1) usia, (2) jenis kelamin,  

(3) intelegensi, (4) kemampuan membaca, (5) sikap, (6) kebutuhan 

psikologis. Faktor institusional yaitu faktor yang berasal dari luar individu  

itu sendiri yang meliputi: (1) tersedianya buku, (2) status sosial ekonomi,  

(3) pengaruh orang tua, teman sebaya dan guru. Minat membaca tidak 

dengan sendirinya dimiliki oleh seorang siswa melainkan harus dibentuk 

(Mujiati, 2006: 24-25). 

  Adapun beberapa faktor yang mampu mendorong bangkitnya minat 

baca siswa. Faktor–faktor tersebut adalah a) rasa ingin tahu yang tinggi 

tentang fakta, dan informasi, b) keadaan lingkungan perpustakaan yang 

memadai, c) rasa haus informasi terutama yang aktual, d) membaca 

merupakan kebutuhan (Sutarno, 2003: 22).  

 Kalangan pendidik dan keluarga sebagai lingkungan terdekat siswa 

perlu melatih, memupuk, membina, dan menumbuhkan minat baca siswa. 

Minat sangat memegang peranan penting dalam menentukan langkah yang 

akan dikerjakan. Kedudukan minat dalam membaca menduduki tingkat  

teratas,  karena tanpa  minat  seseorang  akan  sukar  melakukan  kegiatan  

membaca. 



18 
 

 
 

3. Cara Menumbuhkan Minat Baca 

Mengoptimalkan minat baca pada siswa dapat meningkatkan kualitas 

bangsa ke arah yang lebih baik. Prasetyono (2008:60) mengemukakan 

bahwa pengajaran  membaca  tidak  saja  diharapkan  untuk  meningkatkan 

keterampilan  membaca, tetapi  juga  meningkatkan  minat  dan kegemaran 

membaca siswa. Ada beberapa tujuan dari aktivitas membaca, antara 

lain:a)Membaca sebagai suatu kesenangan tidak melibatkan proses 

pemikiran yang rumit. b) Membaca untuk meningkatkan pengetahuan dan 

wawasan, c)Membaca untuk melakukan sesuatu pekerjaan atau profesi. 

Pustakawan memiliki berbagai tugas, salah satunya yaitu 

memfungsikan perpustakaan sekolah dalam menumbuhkan minat baca 

siswa. Ada beberapa usaha yang dapat dilakukan oleh pustakawan untuk 

menumbuhkan minat baca siswa yaitu a) memperkenalkan buku, b) 

memperkenalkan riwayat hidup tokoh, c) memperkenalkan hasil-hasil karya 

sastrawan (Bafadal, 2001: 204). 

Setelah anak mulai bersekolah, maka perlu dirangsang  untuk 

membuka dan membaca bukuyang sesuai dengan yang dipelajarinya di  

sekolah. Bercerita kepada anak sebelum tidur atau pada waktu tertentu, 

terutama pada usia 3-5 tahun juga merupakan usaha untuk menumbuhkan 

minat baca.  

Mengacu pada uraian di atas dapat disimpulkan bahwa siswa perlu 

dibawa ke  perpustakaan sekolah dan  ditunjukkan  bagaimana cara 

membaca di ruangan  baca  di  perpustakaan.  Membaca bahan bacaan, baik 

itu suratkabar, buku pelajaran, atau buku bacaan merupakan hal penting 
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untuk mendisiplinkan diri agar rajin membaca. Jika disiplin ini telah 

berjalan, maka minat baca akan terbentuk dan akhirnya kebiasaan membaca 

akan tercapai. 

C. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh Koirul Immamah Murdawandari, 

(2015/2016). Berjudul “Pemanfaatan Perpustakaan Dalam Pembelajaran 

Di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bantul”. Hasil penelitian ini menunjukan 

kegiatan pemanfaatan perpustakaan dalam pembelajaran intrakulikuler di 

SLB Negeri 1 Bantul dimanfaatkan oleh guru. Koleksi bahan pustaka yang 

ada di perpustkaan, meminjamkan buku paket di perpustakaan,memberikan 

tugas kepada siswa untuk mencari materi, dan menggunakan perpustakaan 

sebagai tempat kegiatan belajar mengajar. Kegiatan pemanfaatan 

perpustakaan dalam pembelajaran intrakulikuler dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu motivasi dari guru, ketersediaan fasilitas dan relevansi koleksi 

bahan pustaka dengan kurikulum dan kebutuhan pemustaka. 

Penelitian yang dilakukan oleh Elda Maulina (2015/2016). Berjudul “ 

Pemanfaatan Fasilitas Perpustakaan Dalam Meningkatkan Minat Baca 

Siswa Kelas X Di SMA Negeri Se-Kecamatan Klaten Selatan”.Simpulan 

penelitian ini adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi fasilitas 

perpustakaan di SMA Negeri se-Kecamatan Klaten Selatan telah memenuhi 

standar yang telah ditetapkan dengan presentase sebesar 94,4% dan berada 

pada kategori tinggi. Pemanfaatan fasilitas perpustakaan dalam 

meningkatkan minat baca siswa dalam kategori sedang dengan presentase 

45,23%, secara rinci yaitu penggunaan fungsi perpustakaan dalam kategori 
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sedang, kegiatan pemanfaatan fasilitas perpustakaan dalam kategori sedang, 

upaya meningkatkan minat baca dalam kategori sedang. 

Penelitian yang dilakukan oleh Basri (2012/2013). Berjudul 

“Pengelolaan Layanan Perpustakaan Dalam Peningkatan Minat Baca 

Siswa Di SD Negeri 1 Ngombol Purworejo”. Simpulan penelitian ini adalah 

hasil penelitian menunjukkan bahwa tata ruang yang diatur dengan baik 

akan membuat nyaman bagi pemakainya, layanan referensi sangat 

bermanfaat dalam membantu pengguna menemukan informasi sesuai yang 

dibutuhkan, dan layanan sirkulasi meliputi proses peminjaman dan 

pengembalian bahan pustaka. Strategi pengelolaan perpustakaan yang baik 

dan menarik, yang telah dilakukan oleh pustakwan SD Negeri 1 Ngombol 

memberikan pengaruh yang lebih dalam peningkatan minat baca. 

Pada penelitian relevan yang dilakukan oleh Koirul Immamah 

memiliki persamaan dengan penelitian sekarang yaitu menggunakan jenis 

penelitian kualitatif dan membahas tentang pemanfaatan perpustakaan. 

Perbedaanya yaitu membahas tentang minat baca, sedangkan peneliti 

sebelumnya membahas pembelajaran intrakulikuler di SLB. Perbedaan 

selanjutnya yaitu subjek penelitian dan lokasi penelitian . 

Penelitian relevan yang dilakukan oleh Elda Maulina yaitu tentang 

perpustakaan dan minat baca siswa. Memiliki persamaan dengan oenelitian 

sekarang yaitu membahas tentang pemanfaatan perpustakaan dan minat 

baca siswa. Sedangkan perbedaannya terdapat pada jenis penelitian 

kualitatif, subjek penelitian, dan lokasi penelitian. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Basri yaitu memiliki persamaan yang 

membahas tentang perpustakaan dan minat baca siswa. Penelitian ini juga 

memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya seperti subjek peneliti 

dan lokasi penelitian. 

D. KERANGKA PIKIR  

Kerangka pikir dibuat agar apa yang akan dicapai dan diperoleh dalam 

penelitian lebih terstuktur dan sistematis. Berikut merupakan gambar 2.1 

Kerangka pikir dalam penelitian: 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Kondisi Ideal : 

Pemanfaatan perpustakaan 

sekolah berjalan dengan maksimal 

dapat menumbuhkan minat baca 

siswa 

Kondisi Nyata: 
Pemanfaatan  perpustakaan sekolah belum 

maksimal, sebab  jam wajib kunjung di 

perpustakaan sekolah belum berjalan maksimal. 

Sehingga berdampak pada minat baca siswa. 

 

Melakukan analisis pemanfaatan 

perpustakaan dalam menumbuhkan 

minat baca siswa kelas II 

 

Parameter yang diamati: 

1. Pengadaan dan Perawatan Koleksi 

2. Pengorganisasian 

3. Layanan Perpustakaan 

4. Sarana Prasarana Perpustakaan 

5. Pustakawan  

 

Fokus penelitian 

1. Pemanfaatan perpustakaan 

sekolah 

2. Mekanisme pengelolaan 

3. Kendala perpustakaan sekolah  

4. Solusi terhadap kendala 

perpustakaan sekolah 

 

Teknik Analisis Data: 

a. Pengumpulan Data  

b. Reduksi Data  

c. Penyajian Data 

d. Kesimpulan  

e. Keabsahan Data  

Teknik 

pengumpulan data: 

a. Observasi  

b. Wawancara  

c. Dokumentasi  

Sumber data : 

a. Data primer  

b. Data sekunder 

Hasil penelitian: 

Pemanfaatan perpustakaan sekolah dalam menumbuhkan 

minat baca siswa kelas II melalui kegiatan jam wajib 

kunjung per-kelas.  
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