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ABSTRAK 

                                                                                                                            

PERAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH SEBAGAI SUMBER BELAJAR 

BIOLOGI DI MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN)                          

BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh 

AHMAD SAMSUDIN 

 

Faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pembelajaran antara lain belum 

dimanfaatkan sumber belajar secara maksimal, baik guru maupun oleh peserta didik. 

Perpustakaan merupakan salah satu sumber belajar bagi peserta didik, sehingga 

diperlukan kualitas perpustakaan yang ideal. Sekolah sebagai tempat menuntut ilmu 

harus meiliki peran untuk menunjang proses pembelajaran, salah satu peran sekolah 

yaitu dengan dimanfaatkannya perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran perpustakaan sekolah sebagai 

sumber belajar biologi di MAN Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan 

teknik pengumpulan data yaitu observasi, interview dan dokumentasi. Observasi 

langsung dilakukan di perpustakaan MAN 1 dan MAN 2 Bandar lampung mengenai 

sarana dan prasarana perpustakaan. Untuk wawancara dilakukan dengan kepala 

perpustakaan, pengelola perpustakaan, guru biologi dan peserta didik untuk 

mendapatkan data awal. Dokumentasi yaitu daftar buku-buku biologi, daftar 

peminjam buku biologi, dan daftar pengunjung. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu, di MAN 1 perpustakaan 

sangat baik dan layak sebagai sumber belajar biologi, baik dari sarana dan prasarana, 

referensi buku biologi, serta hasil wawancara kepada narasumber. Sedangkan untuk 

perpustakaan MAN 2 sudah cukup sebagai sumber belajar biologi dari sarana dan 

prasarana, referensi buku biologi, serta hasil wawancara kepada narasumber. 

Kata kunci : peran perpustakaan sekolah, sumber belajar biologi. 
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MOTO 

ْنَساَن ِهْن َعلٍَق )1اْقَزْأ بِاْسِن َربَِّك الَِّذي َخلََق ) ( 3( اْقَزْأ َوَربَُّك اْْلَْكَزُم )2( َخلََق اْْلِ

ْنَساَن َها لَْن يَْعلَنْ 4الَِّذي َعلََّن بِاْلقَلَِن )  (  ) ( َعلََّن اْْلِ

“Bacalah denga (menyebut) nama tuhanmu yang menciptakan, dia telah    

Menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan tuhanmulah yang maha 

mulia. Yang mengajar (manusia) dengan perantara qolam (pena). Dia mengajar 

kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”                                                                  

(Al-Qur’an surah Al-Alaq: 1-5).
1
 

“Tulis dan sebarkanlah ilmumu di antara saudaramu. Jika kamu mati, anak-anakmu 

akan mewarisi kitab-kitabmu. Kelak akan datang suatu masa ketika terjadi           

banyak kekacauan dan orang-orang tak lagi mempunyai sahabat yang                      

akan menolong dan melindungi selain buku-bukumu”                                            

(Ja’far ash-Shadiq) 

“Jangan mudah menyerah dengan keadaan, teruslah berusaha dan yakin bahwa     

Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita”                                                           

(Penulis) 

                                                 
 

1
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Pustaka Assalam, 

2010),  h.  904.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber belajar merupakan segala macam sumber yang ada di luar diri 

seseorang (peserta didik) dan dapat dipergunakan sebagai tempat di mana bahan 

pengajaran bisa didapatkan. Sumber belajar sesungguhnya banyak sekali terdapat 

di manapun seperti di sekolah, pusat kota, pedesaan, benda mati, lingkungan, dan 

sebagainya. Pupuh Fathurrohman dan M. Sobry Sutikno mengemukakan macam-

macam sumber belajar yaitu Manusia (dalam keluarga, sekolah dan masyarakat), 

buku/perpustakaan, media massa (majalah, surat kabar, radio, tv dan lain-lain), 

lingkungan, alat pelajaran (buku pelajaran, peta, gambar, kaset, tape, papan tulis, 

kapur, spidol, dan lain-lain,), museum (tempat penyimpanan benda-benda kuno).
1
  

Suatu faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pembelajaran antara 

lain belum dimanfaatkan sumber belajar secara maksimal, baik guru maupun oleh 

peserta didik. Pentingnya sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran tidak bisa 

kita pungkiri lagi. Akan tetapi, sumber-sumber belajar yang ada di sekolah dan 

lembaga pendidikan lain selama ini, umumnya belum dikelola dan dimanfaatkan 

                                                 
1
Pupuh Fathurrohman, M. Sobry Sutikno, Strategi Belajar Mengajar (Bandung: PT Refika 

Aditama, 2011), h. 16. 

1 



2 

 

secara maksimal. Padahal, berbagai sumber belajar tersebut hanya akan berdaya 

guna jika sudah dikelola dan difungsikan secara maksimal dan terorganisasi. 

Konsep pendidikan dikembangkan melalui mekanisme proses belajar mengajar 

yang disebut sekolah.
 2
 

Sekolah sebagai tempat menuntut ilmu harus meiliki peran untuk 

menunjang proses pembelajaran, salah satu peran sekolah yaitu dengan 

dimanfaatkannya perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar. Oleh karena itu 

pentingnya penyelenggaraan perpustakaan sekolah dalam rangka mencapai tujuan 

institusional sekolah. Sehubung dengan penyelenggaraan perpustakaan sekolah, di 

negara Indonesia ini, masih banyak sekolah-sekolah yang masih belum 

menyelenggarakan perpustakaan sekolah baik di SMA, SMP, lebih-lebih di SD 

dan TK, baik yang berstatus negeri maupun swasta. Selain itu sebagai masalah 

kedua adalah banyaknya sekolah yang telah menyelenggarakan perpustakaan 

sekolah tetapi belum memiliki buku-buku yang memadai yang dapat memenuhi 

kebutuhan baik bagi peserta didik sebagai sumber belajar maupun bagi guru-guru 

sebagai sumber mengajar. Sedangkan masalah ketiga adalah usaha pengelolanya, 

di mana memang ada beberapa sekolah yang telah memiliki buku-buku yang 

cukup memadai tetapi kurang dikelola dengan sebaik-baiknya.
3
 

 

                                                 
2
Bambang Warsita, Teknologi Pembelajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 207.  

3
Ibrahim Baladal, Pengelolaan Perpustakaan Sekolah (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 15. 
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  Perpustakaan merupakan salah satu sumber belajar bagi peserta didik, 

sehingga diperlukan kualitas perpustakaan yang ideal. Kualitas perpustakaan tidak 

hanya dapat di ukur dari banyaknya koleksi yang dimiliki. Koleksi yang banyak 

itu bila tidak digunakan tidak ada artinya. Koleksi yang baik adalah yang dapat 

melayani dan memenuhi kebutuhan pemakainya. Koleksi perpustakaan sekolah 

adalah sejumlah bahan atau sumber-sumber informasi baik berupa buku ataupun 

bahan buku, yang dikelola untuk kepentingan proses belajar dan mengajar di 

sekolah yang bersangkutan. Buku-buku yang ada di perpustakaan akan 

bermanfaat jika kita membacanya, terutama koleksi-koleksi buku Biologi, 

karenanya  sangat diperlukan dalam menunjang pembelajaran. Biologi merupakan 

ilmu yang mempelajari seluk beluk makhluk hidup, maka dari itu biologi 

merupakan ilmu yang sangat penting dan bermanfaat bagi kehidupan. Koleksi 

buku biologi sangat diperlukan untuk menunjang pembelajaran disekolah.
4
 

Mengapa kita membaca buku-buku ilmiah rasa bosan cepat datang dan tidak 

demikian halnya ketika kita membaca buku cerita? Hal ini karena membaca buku 

cerita tingkat ingin tahu dan rasa penasaran akan semua isi cerita buku itu lebih 

tinggi ketimbang membaca buku ilmiah. Inilah yang membuat orang mampu 

bertahan menahan kantuk untuk membaca buku cerita ketimbang membaca buku 

pelajaran.
5
 Salah satu sarana pendidikan yang berpengaruh terhadap hasil 

pendidikan adalah perpustakaan, di mana perpustakaan ini harus memungkinkan 

                                                 
4
Prawit M. Yusuf, Yaya Suhendra, Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah (Jakarta: 

Kencana, 2010), h. 8 
5
Wiji Suwarno. Perpustakaan dan Buku (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2015), h. 129. 
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tenaga kependidikan dan para peserta didik memperoleh kesempatan untuk 

memperluas dan memperdalam pengetahuan dengan membaca bahan pustaka 

yang mengandung ilmu pengetahuan yang diperlukan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka sekolah sebagai sarana pendidikan yang 

amat penting harus diselenggarakan secara efektif dan efisien. Sebagaimana jika 

kita lihat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini sedemikian 

pesatnya, maka peranan perpustakaan sebagai sumber informasi sangat kuat dan 

mutlak diperlukan di sekolah-sekolah. kenyataannya belum seluruh sekolah di 

negeri ini yang memiliki perpustakaan yang memadai, dan yang lebih penting 

adalah bagaimana agar peserta didik memiliki kegemaran membaca dan mampu 

memanfaatkan secara optimal perpustakaan yang ada betapapun sedikitnya 

koleksi.  

Salah satu ayat Al-Qur’an terpenting yang berkaitan erat dengan prinsip 

perpustakaan adalah ayat-ayat dalam surat Al-Alaq yang merupakan wahyu 

pertama. Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad Saw. Adalah lima ayat 

pertama dari surat Al-Alaq, yaitu sebagai berikur: 

ْنَساَن ِهْن َعلَ 1اْقَزْأ بِاْسِن َربَِّك الَِّذي َخلََق ) ( 3( اْقَزْأ َوَربَُّك اْْلَْكَزُم )2ٍق )( َخلََق اْْلِ

ْنَساَن َها لَْن 4الَِّذي َعلََّن بِاْلقَلَِن )   (  ) يَْعلَنْ ( َعلََّن اْْلِ

Artinya: bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha 
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Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan 

kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. (Q.S. Al-Alaq : 1-5).
6
 

Ayat tersebut mengandung perintah untuk membaca sebagai suatu perantara 

untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Pengulangan kata Iqra’ pada ayat tersebut 

menjelaskan bahwa kecakapan membaca tidak akan diperoleh kecuali dengan 

mengulang-ulang bacaan.
7
 Dalam kitab Tafsirnya M. Quraish Shihab 

menceritakan bahwa perintah membaca ini diulang oleh malaikat Jibril sebanyak 

tiga kali, dan dijawab oleh nabi Muhammad Saw. bahwa ia tidak dapat membaca. 

Setelah tiga kali menyuruh nabi membaca dan tiga kali pula dijawab bahwa nabi 

tidak bisa membaca maka barulah malaikat Jibril meneruskan bacaan ayat 

selanjutnya sampai lima ayat. Dari ayat tersebut jelas kiranya bahwa kita harus 

senantiasa membaca yaitu membaca apa saja yang bermanfaat bagi kemanusiaan, 

seperti membaca buku-buku pelajaran yang ada di perpustakaan misalnya.
8
 

Perhatian masyarakat terhadap perpustakaan menunjukkan adanya 

peningkatan yang berarti. Perpustakaan sekolahpun tidak luput dari perhatian para 

pengelolanya, tidak ada sebuah sekolahpun yang tidak memiliki perpustakaan. 

Sebab perpustakaan sekolah diibaratkan sebagai jantungnya dari sekolah yang 

bersangkutan. Demikian banyaknya jumlah perpustakaan sekolah yang ada di 

Indonesia, yang setidaknya sama dengan jumlah sekolah itu sendiri, sementara 

                                                 
6
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Pustaka Assalam, 

2010),  h.  904. 
7
Agus Rifai, Perpustakaan Islam (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h. 14. 

8
M. Quraish Shihab,  Tafsir Al-Mishbah (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 392.   
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pengelolanya pada umumnya masih jauh dari yang seharusnya. Hal ini 

disebabkan oleh belum adanya pustakawan yang secara khusus mengelola 

perpustakaan sekolah. Kalaupun sudah ada, mereka pada umumnya adalah 

seorang guru kelas atau guru bidang studi yang diserahi tugas rangkap untuk 

mengurus perpustakaan.
9
 

Penyelenggaraan perpustakaan sekolah bukan hanya untuk mengumpulkan 

dan menyimpan bahan-bahan pustaka. Penyelenggaraan perpustakaan sekolah 

diharapkan dapat membantu peserta didik dan guru menyelesaikan tugas-tugas 

dalam proses belajar mengajar, Sehingga dapat menunjang proses belajar 

mengajar, maka dalam pengadaan bahan pustaka hendaknya mempertimbangkan 

kurikulum sekolah, serta selera para pembaca yang dalam hal ini adalah peserta 

didik.
10

 Kurikulum 2013 menginginkan ada perubahan proses pembelajaran dari 

peserta didik diberi tahu menjadi peserta didik mencari tahu. Peserta didik diajak 

untuk lebih menikmati proses penelusuran informasi, mengelola dan mengambil 

suatu kesimpulan. Pemerintah secara resmi sudah menyediakan buku untuk 

kurikulum 2013 ini, sekolah tentu tidak perlu bergaya untuk mengadakan buku 

tandingan sebagaimana yang lazim terjadi pada kurikulum sebelumnya. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Rizki Febriani yang 

berjudul Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah sebagai Sumber Belajar Peserta didik 

                                                 
9
Prawit M. Yusuf, Yaya Suhendra, Op. Cit. h. 2.  

10
Ibrahim Baladal, Op. Cit, h.5. 
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di SMP. Hasil dari penelitian ini yaitu pemanfaatan perpustakaan telah 

dimanfaatkan oleh peserta didik dengan baik terbukti dengan perpustakaan 

sekolah di SMP Negeri 3 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya memiliki fungsi 

edukasi dengan adanya buku fiksi dan nonfiksi serta fungsi rekreatif dengan 

tersedianya buku fiksi. Namun belum dapat melaksanakan fungsi yang lain seperti 

fungsi informatif, tanggung jawab administratif dan riset. Pengelolaan 

perpustakaan sudah dilakukan dengan baik. Frekuensi kehadiran peserta didik ke 

perpustakaan sekolah dari bulan juli hingga oktober adalah 76%. Hal ini 

memberikan gambaran bahwa pemanfaatan perpustakaan telah dimanfaatkan 

dengan baik. Upaya yang dilakukan agar peserta didik memanfaatkan 

perpustakaan dilakukan oleh pengelola perpustakaan. Namun hanya berupa 

wacana dan belum terealisasikan.
11

 

Berdasarkan penelitian di atas maka dari itu penulis melakukan penelitian 

yang berjudul Analisis Peran Perpustakaan Sekolah Sebagai Sumber Belajar 

Biologi di MAN Bandar Lampung. 

Tabel 1.1                                                                                                                     

Data Peminjaman Buku Biologi di Perpustakaan MAN 1                              

Bandar Lampung Tahun 2016 

NO JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER 

1 Annisya H Hafidhah Fauziah Nabila Amni Alyana Atina 

2 Fanirizki Nurul Oktaria Risa Anjani Luluaul waliah 

                                                 
11

Rizki Febriani, Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah sebagai Sumber Belajar Peserta didik di 

SMP (Skripsi Universitas Tanjungpura Pontianak, 2014). 
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NO JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER 

3 Dini Anjar Reka Septi A Ryan Arisandi Naura Aya 

4 Shinta Puspita S M. Dzaki Bisri Rantiana Septuti Adam Malik 

5 Anisa Febrianti Retno Dwi P Elisa Saputri Tia Erlina 

6 Khoirunnisa Kamila Nadia Deliana Ulfa Humaira 

7 Tolla Yulia Raudatul Azizah Wahyu Wiranti Yuswida Puspa 

8 Nabila Amni Viera Aulia  Devanti Ayu Z 

9 Siva Putri Sadin Siva Putri  Suny Dirasta 

10 Dwi Purnama Adi Junaidi  Zahra Syifa A 

11 Indah Maratus S Ahad Putra   

12 Zahra Fauzia Anggit Pangestu   

13 Syifa Rahma    

14 Peggi Khoirul    

15 Wahyu Wiranti    

16 Zulva Kurnia S    

17 Dwita Agustina    

18 Anggun Sari    

19 M. Nazirudin    

Total 19 12 7 10 

Sumber: Pustakawan dan Daftar Peminjaman Buku Perpustakaan MAN 1 Bandar Lampung 

 

Tabel 1.2                                                                                                                     

Data Peminjaman Buku Biologi di Perpustakaan MAN 2                              

Bandar Lampung Tahun 2016 

NO JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER 

1 Bella Tiara Kiki Karnika Baya Fajar Rizki Julia Salsabila 

2 Cindy Anita Adelia Ira Oktavia 

3 Reza Prananda   Ayu Faadilah 

4 Tyas Dwi A    

Total 4 2 2 3 

Sumber: Pustakawan dan Daftar Peminjaman Buku Perpustakaan MAN 2 Bandar Lampung 
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Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa peminjaman buku mata pelajaran 

biologi kurang diminati, Dilihat dari bulan-bulan aktif belajar yaitu pada bulan 

juli-oktober. Tabel 1.1 di sekolah MAN 1 Bandar Lampung pada bulan juli ada 

19 orang, agustus 12 orang, September 7 orang, oktober 10 orang. Sedangkan 

pada tabel 1.2 di sekolah MAN 2 Bandar Lampung pada bulan juli ada empat 

orang, bulan agustus tiga orang, September dua orang dan oktober tiga orang.  

Berdasarkan uraian di atas serta meninjau langsung fakta-fakta di lapangan, 

yang dilakukan pada tanggal 7 januari 2017. Perpustakaan di sekolah di MAN 1 

Bandar Lampung tersebut sudah cukup baik dalam menunjang pembelajaran 

biologi, hal itu dapat dilihat banyaknya peminjaman buku biologi pada bulan juli-

agustus. Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu peserta didik kelas XII 

MIA yang bernama Ryan Arisandi, menurutnya perpustakaan sekolah di MAN 1 

sangatlah mendukung dalam menunjang pembelajaran baik pengelolaannya, 

kenyamanan membaca, ruangan yang memadai, serta koleksi-koleksi buku 

biologi yang banyak tentunya.
12

 Hasil wawancara kepada bu Yeni selaku 

pengelola perpustakaan tersebut, menurutnya perpustakaan di MAN 1 sudah 

cukup baik, hal itu dapat dilihat banyaknya pengunjung yang membaca di 

perpustakaan tersebut serta desain ruangan yang menarik tentunya. MAN 1 

Bandar Lampung menurutnya bisa dijadikan contoh untuk perpustakaan-

perpustakaan yang ada di MAN seluruh Lampung, karena beliau mengatakan 

                                                 
12

Ryan Arisandi, wawancara denga penulis, MAN 1 Bandar Lampung, 7 januari 2017. 
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bahwa perpustakaan ini sudahlah memenuhi standar perpustakaan MAN.
13

 

 Sedangkan wawancara di perpustakaan sekolah MAN 2 Bandar Lampung 

dilakukan pada tanggal 5 januari 2017.  Berdasarkan hasil wawancara kepada 

peserta didik kelas XII MIA yang bernama Muhammad Zaki Dwidanti 

menurutnya perpustakaan sudahlah cukup baik dalam menunjang pembelajaran, 

akan tetapi kurangnya rasa ingin tau terhadap mata pelajaran biologi sehingga 

membuatnya enggan untuk membaca di perpustakaan.
14

 Hasil wawancara kepada 

Ibu Septi selaku pengelola perpustakaan MAN 2, yaitu jarang peserta didik yang 

membaca di perpustakaan padahal perpustakaan sudah banyak menyediakan 

koleksi buku-buku termasuk Biologi. Beliau mengatakan pada tahun ini akan 

diadakannya reward untuk peserta didik yang sering membaca buku, agar peserta 

didik tertarik untuk ke perpustakaan.
15

 

Rasa senang membaca dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain 

karena ia tahu manfaat membaca, ia menyadari bahwa buku-buku dan bahan 

pustaka lainnya yang baik dapat memperluas pengetahuannya. Salah satu tugas 

guru/pustakawan dalam rangka mengfungsikan perpustakaan sebagai sumber 

belajar adalah menumbuhkan rasa senang membaca pada peserta didik, sehingga 

antara guru dan pustakawan saling bekerja sama dalam memotivasi peserta didik 

untuk membaca/belajar di perpustakaan. 

                                                 
13

Yeni, wawancara denga penulis, Perpuatakaan MAN 1 Bandar Lampung, 7 januari 2017 
14

Muhammad Zaki Dwidanti, wawancara dengan penulis, MAN 2 Bandar Lampung, 5 januari 

2017. 
15

Septi, wawancara dengan penulis, Perpustakaan MAN 2 Bandar Lampung, 5 januari 2017.  
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Apabila pada diri peserta didik merasa senang membaca maka peserta didik 

akan memanfaatkan perpustakaan sekolah semaksimal mungkin. Selain itu agar 

peserta didik termotivasi untuk berkunjung/membaca di perpustakaan, perlu 

diadakannya reward, bagi peserta didik yang sering berkunjung di perpustakaan 

maka akan mendapatkan hadiah. Sehingga peserta didik termotivasi untuk 

membaca di perpustakaan sekolah tersebut, dengan demikian perpustakaan 

sekolah menjadi termanfaatkan.
16

 Melihat potensi peran guru yang demikian 

penting dan menentukan dalam hal perkembangan dan pemanfaatan 

perpustakaan, terutama melalui kegiatan pembinaan dan pemberian motivasi 

kepada para peserta didik untuk datang dan memanfaatrkan segala fasilitas yang 

disediakan oleh perpustakaan, maka sudah sewajarnya apabila para pengelola 

perpustakaan sekolah melakukan kerja sama dengan guru dalam hal 

penyelenggaraan dan pendayagunaan perpustakaan secara lebih baik. 

Upaya kerjasama ini hendaknya dilakukan secara rutin antara petugas 

perpustakaan dengan para guru, yang dalam pelaksanaannya bisa melibatkan 

kepala sekolah dan panitia perpustakaan. Dengan pola seperti ini diharapkan 

akan dapat menjadikan suatu dorongan bagi para guru untuk terlibat secara aktif 

dalam penyelenggaraan perpustakaan sekolah.
17

 

 

                                                 
16

Ibrahim Baladal, Op. Cit. h. 203. 
17

Prawit M. Yusuf, Yaya Suhendar, Op. Cit. h. 84. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang di 

identifikasi adalah:  

1. Kurangnya peranan perpustakaan di sekolah 

2. Kurangnya pengelolaan perpustakaan 

3. Kurangnya referensi buku biologi 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis perlu membatasi 

masalah, yaitu: 

1. Penelitian dilakukan di MAN 1 dan MAN 2 Bandar Lampung. 

2. Objek dari penelitian ini adalah perpustakaan 

3. Peran perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar biologi 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang dapat dirumuskan oleh penulis yaitu: bagaimanakah peran 

perpustakaan di MAN 1 dan MAN 2 Bandar Lampung sebagai sumber belajar 

biologi? 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: untuk mengetahui peran 

perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar biologi di MAN Bandar Lampung 
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F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagi Sekolah: diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan 

perpustakaan sekolah 

2. Bagi Guru Biologi: sebagai penunjang pembelajaran di kelas 

3. Bagi Pustakawan: dapat membuat tampilan perpustakaan yang lebih menarik 

dan nyaman sehingga dapat menarik minat peserta didik untuk berkunjung ke 

perpustakaan 

4. Bagi Peserta Didik: dapat menambah minat baca biologi sebagai sumber 

belajar. 



14 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Sumber Belajar 

1. Pengertian Sumber Belajar 

Sumber belajar ditetapkan sebagai informasi yang disajikan dan 

disimpan dalam berbagai bentuk media yang dapat membantu peserta didik 

dalam belajar sebagai bentuk perwujudan dari kurikulum dan dapat berbentuk 

cetakan, video, format perangkat lunak, atau kombinasi dari berbagai format 

yang dapat dipergunakan oleh peserta didik dan guru.
1
 Belajar adalah suatu 

proses yang kompleks dan terjadi pada semua orang serta berlangsung 

seumur hidup. Konsep belajar sebagai suatu upaya atau proses perubahan 

prilaku seseorang sebagai akibat interaksi peserta didik dengan berbagai 

sumber belajar yang ada di sekitarnya. 

Proses belajar pada hakikatnya terjadi dalam diri peserta didik yang 

bersangkutan, walaupun prosesnya berlangsung dalam kelompok, bersama 

orang lain. Alam semesta ini merupakan sumber belajar bagi manusia 

sepanjang masa. Sehingga, konsep sumber belajar memiliki makna yang 

                                                 
1
Hamdani Hamid, Pengembangan Sistem Pendidikan di Indonesia (Bandung: Pustaka Setia, 

2013), h. 134.   

14 



15 

 

 

sangat luas, meliputi segala yang ada di jagad raya ini.
2
 Sumber pelajaran 

adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai tempat dimana bahan 

pengajaran bisa didapatkan. Sumber pembelajaran dapat berasal dari 

masyarakat dan kebudayaannya, perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta kebutuhan anak didik
3
 

Menuirut Bambang Warsita sumber belajar adalah meliputi semua 

sumber baik berupa data, orang atau benda yang dapat digunakan untuk 

memberi fasilitas (kemudahan) belajar bagi peserta didik.
4
 Selain itu menurut 

Hamdani Hamid sumber belajar adalah segala macam sumber yag ada di luar 

diri seseorang (peserta didik) dan yang memungkinkan (memudahkan) 

terjadinya proses belajar.
5
 Dengan demikian, sumber belajar diartikan sebagai 

segala tempat atau lingkungan sekitar, benda, dan orang yang mengandung 

informasi yang dapat digunakan sebagai wahana pembelajaran bagi peserta 

didik. 

Sumber belajar biologi sangatlah penting dalam menunjang 

pembelajaran, terutama buku-buku yang berkaitan dengan pembelajaran 

biologi di sekolah, sehingga perpustakaan di sekolah perlu menyediakan 

sumber bacaan atau koleksi-koleksi buku biologi. Biologi itu sendiri adalah 

ilmu yang mempelajari segala hal yang berhubungan dengan makhluk hidup 

                                                 
2
Bambang Warsita, Teknologi Pembelajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 207-209. 

3
Pupuh Fathurrohman, M. Sobry Sutikno, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: PT Refika 

Aditama, 2011), h. 16. 
4
Bambang Warsita, Loc. Cit.  

5
Hamdani Hamid, Loc. Cit. 
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dan kehihupan,
6
 oleh karenanya pentingnya bagi kita untuk mempelajari ilmu 

biologi itu sendiri. 

2. Macam-macam Sumber Belajar 

Sesungguhnya sumber belajar itu banyak jenisnya. Adapun sumber 

belajar itu meliputi pesan, (message), orang (people), bahan 

(material/software), alat (devices/hardware), teknik (technique), dan 

lingkungan (setting).
 7
 

a. Pesan adalah informasi pembelajaran yang akan disampaikan yang dapat 

berupa ide, fakta, ajaran, nilai, dan data. Suatu system persekolahan, 

pesan ini berupa seluruh mata pelajaran yang disampaikan kepada 

peserta didik. 

b. Orang adalah manusia yang berperan sebagai pencari, penyimpanan, 

pengolahan, dan penyajian pesan. Contohnya guru, dosen, tutor, 

pustakawan, laboran, instruktur, widyaiswara, pelatih olah raga, tenaga 

ahli, produser, penelitian dan masih banyak lagi, bahkan termasuk 

peserta didik itu sendiri. 

c. Bahan adalah perangkat lunak (software) yang mengandung pesan-pesan 

pembelajaran yang biasanya disajikan melalui peralatan tertentu ataupun 

oleh dirinya sendiri. Contohnya, buku teks, modul, transparansi (OHT), 

                                                 
6
Neil A, Cambell, Jane B. Reece, Biologi (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 1.   

7
Ibid. h. 209-210. 
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kaset program video, program slide suara, programmed instruction, CAI 

(pembelajaran berbasis komputer), film dan lain-lain. 

d. Teknik adalah prosedur atau langkah-langkah tertentu yang disiapkan 

dalam menggunakan bahan, alat, lingkungan dan orang untuk 

menyampaikan pesan. Misalnya demonstrasi, diskusi, praktikum, 

pembelajaran mandiri, system pendidikan terbuka,/jarak jauh, tutorial 

tatap muka dan sebagainya. 

e. Latar/lingkungan adalah situasi di sekitar terjadinya proses pembelajaran 

tempat peserta didik menerima pesan pembelajaran. Lingkungan 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan 

nonfisik. Lingkungan fisik contohnya, gedung sekolah, perpustakaan, 

laboratorium, aula, bengkel dan lain-lain. Sedangkan lingkungan nonfisik 

ontohnya, tata ruang belajar, ventilasi udara, cuaca, suasana lingkungan 

belajar dan lain-lain.  

Pupuh Fathurrohman dan M. Sobry Sutikno mengatakan bahwa 

sumber-sumber belajar itu adalah:
 8
 

1) Manusia (dalam keluarga, sekolah dan masyarakat) 

2) Buku/Perpustakaan 

3) Media massa (majalah, surat kabar, radio, tv, dan lain-lain) 

4) Lingkungan alam, social, dan lain-lain 

                                                 
8
Pupuh Fathurrohman, M. Sobry Sutikno, Loc. Cit.  
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5) Alat pelajaran (buku pelajaran, peta, gambar, kaset, tape, papan tulis, 

kapur, spidol,  dan lain-lain) 

6) Museum (tempat penyimpanan benda-benda kuno) 

B. Pengertian dan Macam-macam Perpustakaan 

1. Pengertian Perpustakaan Sekolah 

“Sebelum kita mendefinisikan perpustakaan sekolah, sebaiknya terlebih 

dahulu kita  memahami arti atau definisi perpustakaan, sebab kata “sekolah” 

pada istilah “perpustakaan sekolah” merupakan kata yang menerangkan kata 

“perpustakaan”. Memahami perpustakaan secara umum merupakan dasar 

memahami perpustakaan sekolah, perpustakaan sekolah merupakan bagian-

bagian dari perpustakaan secara umum”.
9
 

Dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) online, perpustakaan 

adalah tempat, gedung, ruang yang disediakan untuk pemeliharaan dan 

penggunaan koleksi buku dan sebagainya.
10

 Secara umum perpustakaan 

mempunyai arti sebagai suatu tempat yang di dalamnya terdapat kegiatan 

penghimpunan, pengelolaan, dan penyebarluasaan (pelayanan) segala macam 

informasi, baik yang bercetak maupun yang terekam dalam berbagai media 

seperti buku, majalah, surat kabar, film, kaset, tape recorder, video, computer, 

dan lain-lain. Semua koleksi sumber informasi tersebut disusun berdasarkan 

sistem tertentu yang dipergunakan untuk kepentingan belajar melalui kegiatan 

                                                 
9
Ibrahim Baladal, Pengelolaan Perpustakaan Sekolah (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h.1. 

10
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud  (pusat bahasa). “Perpustakaan”. 

(On-line), tersedia di:  http://www.kbbi.web.id/pustaka. (3 Februari 2017). 
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membaca dan mencari informasi bagi segenap masyarakat yang 

membutuhkannya.
11

 

“Perpustakaan merupakan suatu unit kerja yang di dalamnya ada 

organisasi. Sebab, tanpa organisasi ini perpustakaan tidak beda dengan 

individunya. Artinya, perpustakaan merupakan kegiatan yang melibatkan 

lebih dari satu individu saling bekerja sama (terorganisasi). Organisasi atau 

organization hal mengatur. Organisasi terdapat pada sekelompok orang yang 

bekerja sama untuk tujuan tertentu. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa 

organisasi adalah suatu bentuk kerja sama antara sekelompok orang 

berdasarkan suatu keterikatan (perjanjian) untuk mencapau suatu tujuan 

bersama yang telah ditentukan”.
12

 

Berikut adalah struktur organisasi perpustakaan sekolah:
13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data: Perpustakaan Nasional RI, Standar Nasional Perpustakaan 

(SNP), 2011. 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perpustakaan Sekolah 

 

                                                 
11

Prawit M. Yusuf, Yaya Suhendar, Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah, 

(Jakarta: Kencana, 2010), h. 1. 
12

Wiji Suwarno, Perpustakaan dan Buku, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2015), h. 13. 
13

Perpustakaan Nasional RI, Standar Nasional Perpustakaan (SNP) (Jakarta, 2011), h. 7.  
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Pengertian lengkapnya perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang 

ada di lingkungan sekolah.
14

 Perpustakaan tidak hanya sebagai tumpukan 

buku tanpa ada gunanya, tetapi secara prinsip, perpustakaan harus dapat 

dijadikan atau berfungsi sebagai sumber informasi bagi setiap yang 

membutuhkannya. Tumpukan buku yang dikelola dengan baik itu baru dapat 

dikatakan sebagai perpustakaan, apabila dapat memberikan informasi bagi 

setiap yang memerlukannya.
15

 

2.  Macam-macam Perpustakaan 

Saat ini di Indonesia terdapat berbagai macam perpustakaan yaitu: 

Perpustakaan Nasional RI, Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Perguruan 

Tinggi, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus.
16

 

a. Perpustakaan Nasional RI, adalah lembaga pemerintahan Non 

Departemen yang bertugas menyelenggarakan perpustakaan pada tingkat 

nasional sebagai perpustakaan deposit dengan melestarikan sebuah 

terbitan di Indonesia, memberikan layanan informasi, dan membina 

semua, jenis perpustakaan di Indonesia. 

b. Perpustakaan Daerah, adalah perpustakaan yang diselenggarakan di 

tingkat propinsi sebagai perpanjangan tangan perpustakaan nasional. 

                                                 
14

Prawit M. Yusuf, Yaya Suhendar, Op. Cit. h. 2. 
15

Iibrahim Bafadal, Op. Cit. h. 3. 
16

Departemen Agama RI, Loc. Cit. 
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c. Perpustakaan Perguruan Tinggi, adalah perpustakan yang 

diselenggarakan di lingkungan perguruan tinggi sebagai penunjang 

plaksanaan tridarma perguruan tinggi. 

d. Perpustakaan Sekolah, adalah perpustakaan yang diselenggarakan di 

lingkungan sekolah sebagai penunjang proses belajar mengajar di 

sekolah. 

e. Perpustakaan Umum, adalah perpustakaan yang diselenggarakan atas 

swadaya masyarakat dan dibuka untuk memberikan layanan informasi 

bagi seluruh lapisan masyarakat. 

f. Perpustakaan Khusus, adalah perpustakaan yang diselenggarakan untuk 

menunjang tugas dinas suatu instansi, atau perpustakaan yang hanya 

melayani masyarakat dengan latar belakang subyek tertentu. 

C. Peran Perpustakaan 

Istilah peran di sini adalah kedudukan, posisi, dan tempat perpustakaan 

beroperasional. Apakah penting, strategis, sangat menentukan, berpengaruh, atau 

hanya sebagai perlengkapan saja? Jika memerhatikan konsep dasarnya sebagai 

pusat informasi, tertentu perpustakaan mendapatkan peran yang cukup strategis di 

tengah-tengah masyarakat. 

Artinya, apakah perpustakaan itu profesional dalam pengelolaannya, loyal 

dalam pencapaian visi dan misinya, dan sebagainya sehingga perpustakaan itu 

benar-benar menjadi pusat informasi. Peran perpustakaan dapat dianggap sebagai 

agen perubahan, pembangunan, serta agen budaya dan pengembangan ilmu 
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pengetahuan dan teknologi. Perubahan selalu terjadi dari waktu ke waktu sesuai 

dengan perubahan zaman, dan juga seiring dengan sifat manusia yang selalu ingin 

tahu.
17

 

Para guru memiliki potensi peranan yang sangat menentukan, baik dalam 

kedudukannya sebagai pengajar/pendidik maupun sebagai stimulator untuk 

memungkinkan para peserta didik mau memanfaatkan perpustakaan. Mereka bisa 

memberikan motivasi, pengarahan, keterangan, dan memberikan tugas-tugas 

pendidikan sesuai dengan mata pelajaran yang diasuhnya. Para guru juga pada 

saat-saat tertentu dalam jam pelajarannya bisa membawa peserta didik di kelasnya 

untuk secara bersama-sama datang ke perpustakaan sekolah. 

Melihat potensi peran guru yang demikian penting dan menentukan dalam 

hal perkembangan dan pemanfaatan perpustakaan, terutama melalui kegiatan 

pembinaan dan pemberian motivasi kepada para peserta didik untuk datang dan 

memanfaatrkan segala fasilitas yang disediakan oleh perpustakaan, maka sudah 

sewajarnya apabila para pengelola perpustakaan sekolah melakukan kerja sama 

dengan guru dalam hal penyelenggaraan dan pendayagunaan perpustakaan secara 

lebih baik. 

Upaya kerjasama ini hendaknya dilakukan secara rutin antara petugas 

perpustakaan dengan para guru, yang dalam pelaksanaannya bisa melibatkan 

kepala sekolah dan panitia perpustakaan. Dengan pola seperti ini diharapkan akan 
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Wiji Suwarno, Op. Cit. h. 20. 
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dapat menjadikan suatu dorongan bagi para guru untuk terlibat secara aktif dalam 

penyelenggaraan perpustakaan sekolah.
18

 

D. Visi, misi, Tujuan dan Manfaat Perpustakaan Sekolah 

1. Visi  

Perpustakaan sekolah/madrasah memiliki visi perpustakaan yang 

mengacu pada visi sekolah yang merupakan lembaga induknya.
19

 

2. Misi 

Misi perpustakaan sekolah/madrasah yaitu menyediakan informasi 

dan ide yang merupakan fondasi agar berfungsi secara baik di dalam 

masyarakat masa kini yang berbasis informasi dan pengetahuan, 

menyediakan sarana bagi peserta didik agar mampu belajar sepanjang hayat 

dan mengembangkan daya pikir agar dapat hidup sebagai warga negara yang 

bertanggung jawab.
20

  

3. Tujuan 

Tujuan didirikannya perpustakaan sekolah tidak terlepas dari tujuan 

diselenggarakannya pendidikan sekolah secara keseluruhan, yaitu untuk 

memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik. Perpustakaan 

sekolah sebagai bagian integral dari sekolah, merupakan komponen utama 

pendidikan di sekolah, diharapkan dapat menunjang terhadap pencapaian 

                                                 
18

Prawit M. Yusuf, Yaya Suhendar, Op. Cit. h. 84. 
19

Perpustakaan Nasional RI, Loc. Cit.  
20

Tove Pemmer saetre dan Glenys Willars, “ Pedoman Perpustakaan Sekolah”, 

IFLA/UNESCO, 2000. (On-Line), Tersedia di http://www.ifla.org/VII/pubd/schoo-guidelines.htm. 

(Diakses pada tanggal 5 januari 2017), h. 6. 
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tujuan tersebut. Sejalan dengan tersebut, maka tujuan perpustakaan sekolah 

menurut Prawit M. Yusuf dan Yaya Suhendar adalah sebagai berikut:
21

 

a. Mendorong dan mempercepat proses penguasaan teknik membaca para 

peserta didik 

b. Membantu menulis kreatif bagi para peserta didik dengan bimbingan 

guru dan pustakawan 

c. Menumbuhkembangkan minat dan kebiasaan membaca para peserta 

didik 

d. Menyediakan berbagai macam sumber informasi untuk kepentingan 

pelaksanaan kurikulum 

e. Mendorong, menggairahkan, memelihara, dan memberi semangat 

membaca dan semangat belajar bagi para peserta didik 

f. Memperluas, memperdalam, dan memperkaya pengalaman para peserta 

didik dengan membca 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 lainnya. 

Perpustakaan sekolah tampak bermanfaat apabila benar-benar 

memperlancar pencapaian tujuan proses belajar mengajar di sekolah. Indikasi 

manfaat tersebut tidak hanya berupa tingginya prestasi murid-murid, tetapi 
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lebih jauh lagi, antara lain adalah murid-murid mampu mencari, menemukan, 

menyaring dan menilai informasi, murid-murid terbiasa belajar mandiri, 

murid-murid terlatih ke arah tanggung jawab, murid-murid selalu mengikuti 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

4. Manfaat 

Menurut Ibrahim Bafadal manfaat perpustakaan sekolah, baik 

sekolah dasar maupun di sekolah menengah adalah sebagai berikut:
22

 

a. Perpustakaan sekolah dapat menimbulkan kecintaan murid-murid 

terhadap membaca. 

b. Perpustakaan sekolah dapat memperkaya pengalaman belajar murid-

murid. 

c. Perpustakaan sekolah dapat menanamkan kebiasaan belajar mandiri 

yang akhirnya murid-murid mampu belajar mandiri. 

d. Perpustakaan sekolah dapat mempercepat proses penguasaan teknik 

membaca. 

e. Perpustakaan sekolah dapat membantu perkembangan kecakapan 

berbahasa. 

f. Perpustakaan sekolah dapat melatih murid-murid ke arah tanggung 

jawab. 

g. Perpustakaan sekolah dapat memperlancar murid-murid dalam 

menyelesaikan tugas-tugas sekolah. 

                                                 
22
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h. Perpustakaan sekolah dapat membantu guru-guru menemukan 

sumber-sumber pengajaran. 

i. Perpustakaan sekolah dapat membantu murid-murid, guru-guru, dan 

anggota staf sekolah dalam mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

E. Tugas dan Fungsi Perpustakaan Sekolah 

1. Tugas 

Biasanya, tugas perpustakaan telah dicantumkan dalam bagan 

organisasi. Bagan tersebut, akan digambarkan dengan jelas besar atau 

kecilnya volume pekerjaan, alur komunikasi, dan jaringan kerja yang mesti 

dilaksanakan. Sehingga di sana juga akan terlihat bahwa terselenggaranya 

tugas perpustakaan tidak bisa berdiri sendiri, tetapi juga terkait langsung atau 

tidak dengan unit kerja lembaga yang lain. 

Tugas perpustakaan secara garis besar ada tiga menurut Wiji Suwarno 

yaitu sebagai berikut:
23

 

a. Tugas menghimpun informasi meliputi kegiatan mencari, menyeleksi, 

dan mengisi perpustakaan dengan sumber informasi yang memadai / 

lengkap baik dalam arti jumlah, jenis, maupun mutu yang disesuaikan 

dengan kebijakan organisasi, ketersediaan dana, dan keinginan pemakai. 

b. Tugas mengelola, meliputi proses pengelolahan, penyusunan, 

penyimpanan, dan pengemasan agar tersusun rapi, mudah ditelusuri 

                                                 
23
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kembali dan diakses oleh pemakai, serta merawat bahan pustaka. 

Pekerjaan pengolahan mencakup pemeliharaan atau perawatan agar 

seluruh koleksi perpustakaan tetap dalam kondisi bersih, utuh, dan baik. 

Sedangkan, kegiatan mengelola dalam pengertian merawat adalah 

kegiatan yang dilakukan dalam rangka preservasi dan konserfasi untuk 

menjaga nilai-nilai sejarah dan dokumentasi. 

c. Tugas memberdayakan dan memberikan layanan secara optimal. 

Perpustakaan, sebagai pusat informasi yang menyimpan berbagai ilmu 

pengetahuan, memberikan layanan informasi yang ada untuk 

diberdayakan kepada masyarakat pengguna sehingga perpustakaan 

menjadi agen perkembangan ilmu pengetahuandan informasi, teknologi 

dan budaya masyarakat. Termasuk dalam tugas iin adalah upaya promosi 

dan publikasi serta sosialisasi agar masyarakat pengguna mengetahui 

dengan jelas apa yang aada dan dapat dimanfaatkan dari perpustakaan. 

2. Fungsi 

Fungsi sebuah perpustakaan merupakan penjabaran lebih lanjut dari 

semua tugas perpustakaan. Fungsi perpustakaan tersebut, antara lain, adalah 

pendidikan dan pembelajaran, informasi, penelitian, rekreasi, dan pservasi. 

Fungsi-fungsi itu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan 

perpustakaan. Sementara tujuan yang akan di capai atas peran, tugas, dan 

fungsi perpustakaan secara singkat adalah terjadinya transformasi dan 

transfer ilmu pengetahuan dari sumbernya di perpustakaan kepada pemakai. 



28 

 

 

Hasilnya adalah terjadi perubahan, baik dalam hal kemampuan, sikap, 

maupun keterampilan. Pendek kata manusia-manusia yang dengan tekun 

belajar dan membaca di perpustakaan pada suatu ketika diharapkan dapat 

menjadi manusia-manusia yang menguasai informasi, pengetahuan, 

wawasan, serta berpandangan jauh ke depan sehingga dalam mengambil 

keputusan lebih tepat.
24

 

Selain itu, perpustakaan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 25

 

a. Memilih dan mengadakan bahan pustaka sebagai sumber informasi yang 

relevan 

b. Mengelola bahan pustaka dengan teknik-teknik yang lazim digunakan di 

dunia perpustakaan. 

c. Memberika layanan peminjaman bahan pustaka, layanan informasi dan 

layanan referensi dalam kelancaran pelaksanaan tugas. 

Perpustakaan sekolah sebagai pusat belajar, sebab kegiatan yang 

paling tampak pada setiap kunjungan murid-murid adalah belajar, baik 

belajar masalah-masalah yang berhubungan langsung dengan mata pelajaran 

yang diberikan di kelas, maupun buku-buku lain yang tidak ada hubungannya 

dngan mata pelajaran.
26

 Baiklah berikut ini akan dijelaskan beberapa fungsi 

perpustakaan sekolah. 
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Ibid. 
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Departemen Agama RI, Op. Cit. h. 5. 
26

Ibrahim Baladah, Op. Cit. h.7-8.  
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1) Fungsi Edukatif 

Perpustakaan sekolah menyediakan buku-buku baik buku-buku 

fiksi dan maupun non fiksi. Adanya buku-buku tersebut dapat 

membiasakan murid-murid belajar mandiri tanpa bimbingan guru, baik 

secara individual maupun kelompok. Adanya perpustakaan sekolah dapat 

meningkatkan interes membaca murig-murid, sehingga teknik membaca 

semakin dikuasai oleh murid-murid. Selain itu di dalam perpustakaan 

sekolah tersedia buku-buku yang sebagian besar pengadaannya 

disesuaikan dengan kurikulum sekolah. Hal ini dapat menunjang 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Sehingga, kiranya dapat kita 

katakana bahwa perpustakaan sekolah itu memiliki fungsi edukatif. 

2) Fungsi Informatif 

Perpustakaan yang suah maju tidak hanya menyediakan bahan 

pustaka yang berupa buku-buku, tetapi juga menyediakan bahan-bahan 

yang bukan berupa buku seperti majalah, bulletin, surat kabar, pamphlet, 

guntingan artikel, peta, bahkan dilengkapi juga dengan alat-alat pandang-

dengar seperti overhead projector, slide projector, filmstrip projector, 

televise, video tape recorder dan sebagainya. Semua ini akan 

memberikan informasi atau keterangan yang diperlukan oleh murid-

murid. Sehingga perpustakaan sekolah memiliki fungsi informatif.
 27
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3) Fungsi Tanggung Jawab Administrasi 

Fungsi ini tampak pada kegiatan sehari-hari di perpustakaan 

sekolah, dimana setiap ada peminjaman dan pengembalian buku selalu di 

catat oleh guru pustakawan. Setiap murid yang akan masuk ke 

perpustakaan sekolah harus menunjukkan kartu anggota atau kartu 

pelajar, tidak diperbolehkan membawa tas, tidak boleh mengganggu 

teman-temannya yang sedang belajar. Apabila ada murid yang terlambat 

mengembalikan buku pinjamannya didenda, dan apabila ada murid yang 

telah menghilangkan buku pinjamannya harus menggantinya, baik 

dengan cara dibeli di toko, maupun difotocopykan.
28

 

4) Fungsi Riset 

Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, bahwa di dalam 

perpustakaan tersedia banyak bahan pustaka. Adanya bahan pustaka 

yang lengkap, murid-murid dan guru-guru dapat melakukan riset, yaitu 

mengumpulkan data atau keterangan-keterangan yang diperlukan. 

Misalnya seorang murid ingin meneliti tentang kehidupan orang-orang 

pada abad 17 yang lalu, atau seorang guru ingin meneliti factor-faktor 

yang mempengaruhi pertumbuhan tubuh seorang bayi, maka mereka 

dapat melakukan riset literatur atau yang dikenal sebutan “library 

research” dengan cara membaca buku-buku yang telah tersedia di dalam 

perpustakaan sekolah. 

                                                 
28
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5) Fungsi Rekreatif 

Fungsi rekreatif berarti bahwa perpustakaan sekolah dapat 

dijadikan sebagai tempat mengisi waktu luang seperti pada waktu 

istirahat, dengan membaca buku-buku cerita, novel, norman, majalah, 

surat kabar, dan sebagainya.
29

 

F. Pelayanan Perpustakaan 

Pelayanan perpustakaan bisa dikelompokkan ke dalam kategori pelayanan 

langsung dan pelayanan tak langsung. Yang pertama meliputi pelayanan 

peminjaman koleksi, pelayanan referens, dan pelayanan bimbingan kepada 

pengguna atau pembaca. Sedangkan yang kedua meliputi bentuk pelayanan yang 

mempunyai sifat tidak langsung terjadi transaksi antara petugas perpustakaan 

dengan penggunanya. Untuk lebih jelasnya kedua bentuk pelayanan dimaksud 

adalah sebagai berikut: 

1. Pelayanan Langsung 

Dikenal dengan nama pelayanan langsung karena bentuk pelayanannya 

berupa pemberian pelayanan secara langsung oleh petugas perpustakaan 

kepada pengguna perpustakaan, dan hasilnya bisa secara langsung diterima 

oleh pengguna tadi. Contoh untuk jenis pelayanan langsung ini antara lain 

adalah pelayanan peminjaman bahan atau koleksi perpustakaan, pelayanan 

pemberian jawaban atas pernyataan pengunjung atau yang juga sering disebut 
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dengan pelayanan referens, dan juga pelayanan bimbingan kepada pengguna 

atau pembaca. 

a. Pelayanan Peminjaman Koleksi  

Bentuk pelayanan ini disebut juga sebagai pelayanan sirkulasi, 

artinya perputaran koleksi: dipinjam ke luar, dikembalikan; dipinjam ke 

luar lagi, dikembalikan lagi, dan seterusnya. Sirkulasi memang berarti 

perputaran. Dalam dunia perpustakaan artinya adalah perputaran buku atau 

jenis koleksi lain milik perpustakaan yang dipinjamkan kepada anggota 

untuk beberapa waktu lamanya. Hal-hal yang perlu di persiapkan dalam 

peminjaman koleksi buku adalah: 

1) Perlengkapan peminjaman  

Perlengkapan peminjaman terdiri atas kartu peminjaman dan 

kartu buku. Kartu peminjaman berukuran 12,5 x 7,5 cm. Contoh kartu 

buku yang sudah diisi dengan nama orang yang meminjam. Kartu 

peminjaman dan kartu buku masing-masing disimpan pada laci kartu 

yang sesuai dengan ukuran kedua kartu tadi. Kartu-kartu buku disusun 

berdasarkan urutan tanggal kembali dan nomor-nomor kelasnya pada 

laci kartu buku supaya mudah mencarinya kembali apabila buku 

tersebut telah kembali dari pinjaman. Sedangkan kartu peminjaman 

sebaiknya disusun berdasarkan urutan abjad nama peminjaman.
30
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KARTU PEMINJAMAN 

No. Anggota    : 

Nama               : 

Kelas                :                                                                      Foto 

                                                                                                 3x3 

 

No Buku 
Tgl 

Kembali 
Paraf No Buku 

Tgl 

Kembali 
Paraf 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Sumber: Ibrahim Baladal, Buku Pengelolaan Perpustakaan Sekolah, 

2015
31

 

Gambar 2.2 Contoh Kartu Peminjaman 
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   324 

   DAR          Dardji, Darmono 

   o  

   Judul         : Orientasi Singkat Pancasila 

Peminjaman Tanggal Kembali 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Sumber:Prawit M. Yusuf dan Yaya Suhendar, Buku Pedoman 

Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah, 2010.
32

 

 

Gambar 2.3 Contoh Kartu Buku yang Sudah Diisi Nama Peminjam 

 

 

2) Prosedur Peminjaman Buku 

Ada beberapa langkah yang ditempuh oleh peminjam dan 

petugas perpustakaan dalam hal melayani peminjaman, khusus untuk 

jenis koleksi yang bisa dipinjam ke luar, yakni sebagai berikut: 

a) Dalam sisitem pelayanan terbuka (dan sebaiknya terbuka), para 

peminjam bisa mencari buku yang dibutuhkannya melalui kartu 

katalog. Baru setelah menemukan buku yang diinginkannya, 

peminjaman bisa mencarinya pada raknya sesuai dengan yang 

ditunjukkan oleh kartu katalog tadi. Setelah peminjam menemukan 
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buku yang dicarinya itu, maka dia langsung menyerahkannya 

kepada petugas untuk diproses. 

b) Di sini petugas mulai bekerja. Peertama-tama petugas harus 

mengeluarkan kartu buku dari kantongnya, kemudian menuliskan 

nama peminjam dan tanggal buku tersebut harus dikembalikan 

pada kartu buku. Lama peminjaman ditetapkan oleh pihak 

perpustakaan. 

c) Selanjutnya petugas menuliskan tanggal kembali pada lembar 

tanggal kembali yang diselipkan di bagian belakang setiap buku, 

dengan maksud agar peminjaman bisa mengetahui kapan harus 

mengembalikan buku yang dipinjam tadi. Kemudian buku 

diserahkan kepada peminjam oleh petugas. 

d) Pekerjaan petugas selanjutnya adalah mengisi kartu peminjaman 

sesuai dengan lajur-lajur atau kolomnya, kecuali kolom tanggal 

kembali yang baru diisi pada saat peminjam mengembalikan buku. 

e) Kegiatan akhir dari peminjaman koleksi atau buku ini adalah 

petugas mulai menyusun kartu buku dan kartu peminjaman ke 

dalam lacinya masing-masing. Kartu buku disusun berdasarkan 

urutan tanggal kembali dan nomor klasifikasinya. Sedangkan kartu 

peminjaman disusun berdasarkan urutan abjad nama peminjam.
33
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3) Pengembalian Buku atau Koleksi 

Ada beberapa langkah dalam prosedur pengembalian buku ke 

perpustakaan, yakni sebagai berikut:
34

 

a) Buku-buku yang dikembalikan oleh peminjam ke perpustakaan, 

yang pertama dilakukan oleh petugas adalah memeriksa buku-buku 

tersebut kalau-kalau ada yang rusak. Jika terdapat kerusakan, 

misalnya, maka peminjam dikenakan denda dengan sesuai tingkat 

kerusakan yang ada. Bahkan jika rusaknya cukup parah sehingga 

tidak mungkin dipergunakan lagi, maka sebaiknya peminjam 

disuruh mengganti buku dimaksud atau buku lain yang seharga 

dengan buku yang rusak tadi, ditambah biaya perlengkapannya. 

b) Setelah diperiksa dan ternyata dalam keadaan utuh, maka petugas 

mengambil kartu buku dan memasukkannya kembali ke kantong 

buku yang bersangkutan. Kemudian petugas mencatat tanggal 

pengembalian yang terdapat pada kartu peminjaman.  

c) Pekerjaan petugas selanjutnya adalah menyimpan kartu 

peminjaman kembali pada lacinya, dan buku tersebut segera 

disimpan pada raknya. 

4) Peringatan Kepada Peminjam 

Surat peringatan perlu dibuat oleh petugas perpustakaan dan 

disampaikan kepada para peminjam tertentu yang terlambat 
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mengembalikan buku. Jika surat peringatan pertama sudah disampaikan 

namun peminjaman belum mengembalikan buku yang dipinjamnya 

juga, maka surat peringatan kedua bisa disusulkan. Surat peringatan 

kedua ini sifatnya lebih keras dari yang pertama. Surat peringatan bisa 

dilakukan sampai tiga kali dengan isi dan sifatnya yang semakin tegas. 

Bahkan untuk yang terakhir ini bisa disertai dengan surat penagihan. 

Contoh surat peringatan seperti berikut: 

 

PERPUSTAKAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 

PERMATA HIJAU RANCAEKEK KABUPATEN  BANDUNG 

 

...................................., .............., ............. 

 

Kepada Yth.................................. 

di.................................................. 

 

Dengan Hormat, 

Buku-buku yang Bapak/Ibi/Sdr pinjam dengan judul : 

1) .............................................................................................. 
2) .............................................................................................. 

 

Mohon dikembalikan ke perpustakaan kami. 

 

Demikian, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima 

kasih. 

 

Pengurus Perpustakaan, 

 

(....................................) 

Sumber:Prawit M. Yusuf dan Yaya Suhendar, Buku Pedoman 

Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah, 2010
35

 

Gambar 2.4 Model Surat Peringatan (Ukuran Kartu Pos) 
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5) Statistik Pengunjung atau Peminjaman 

Statistik pengunjung dan peminjaman dibuat untuk mengetahui 

seberapa jauh pelayanan perpustakaan sekolah, misalnya berapa jumlah 

pengunjung pada setiap harinya, setiap bulannya, buku-buku golongan 

apa saja yang sering dipinjam oleh peserta didik, dan sebagainya. 

Statistik pengunjung dan peminjaman harus dibuat dengan sebaik-

baiknya, sebab hasilnya selain dapat dijadikan dasar pembuatan 

laporan, juga dapat dijadikan sebagai dasar dalam membuat 

perencanaan pengadaan buku-buku.
36

 Sehingga dengan demikian, hal 

ini akan menjadi bahan pertimbangan pustakawan untuk menambah 

atau memperkuat jenis koleksi yang menjadi favorit.
37
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Berikut ini adalah contoh model statistik harian: 

PERPUSTAKAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 

PERMATA HIJAU KECAMATAN RANCAEKEK 

KABUPATEN DT II BANDUNG 

Hari/Tgl. No Nama Pengunjung Alamat Paraf 

     

 Sumber:Prawit M. Yusuf dan Yaya Suhendar, Buku Pedoman 

Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah, 2010
38

 

 

Gambar 2.5 Model Statistik Pengunjung Harian 

 

b. Pelayanan Referens dan Informasi 

Untuk perpustakaan sekolah, pelayanan referens dan informasi 

belum begitu tampak kegiatannya. Meskipun demikian, bentuk pelayanan 

ini di setiap perpustakaan walau sekecil apapun, tetap ada dan penting 
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kedudukannya. Untuk perpustakaan sekolah, bentuk pelayanan referens 

belum tampak kegiatannya, meskipun sebenarnya ada. Jenis pelayanan 

referens di perpustakaan sekolah misalnya, hanya berupa menjawab suatu 

pertanyaan para  guru dan peserta didik dalam kaitannya dengan masalah 

pendidikan dan inormasi yang disediakan oleh perpustakaan. 

Selanjutnya secara khusus yang termasuk kedalam jenis pelayanan 

ini adalah kegiatan para petugas perpustakaan dalam memberikan berbagai 

iinformasi kepada para guru dan peserta didik, yaitu antara lain: 

1) Menjawab setiap pertanyaan berkenaan dengan masalah yang 

dihadapinya sejauh dapat dijawab secara langsung oleh petugas, 

namun jika kebetulan tidak bisa, usahakan untuk meminta tempo 

beberapa waktu (hari) guna mencari bahan jawaban yang sesuai 

dengan pertanyaan tadi. 

2) Menjelaskan kemanfaatan berbagai jenis koleksi yang ada di 

perpustakaan. 

3) Menunjukkan berbagai informasi yang bermanfaat bagi pengunjung 

melalui bahan koleksi referens yang tersedia di perpustakaan. 

Itulah sepenggal informasi tentang pelayanan referens yang biasa 

dikenal selama ini, yang tidak selalu tampak dalam kegiatan pelayanan 

referens di perpustakaan sekolah. Namun di balik itu semua, seperti 

sebelumnya sudah disinggung, bahwa pelayanan referens merupakan 

proses komunikasi yang terjadi di perpustakaan, yang berujung kepada 
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ditemukannya informasi yang bisa dijadikan jawaban oleh pengunjung 

perpustakaan.
39

  

c. Pelayanan Bimbingan Kepada Pengguna atau Pembaca 

Tugas pemberian bimbingan belajar paling banyak diperlukan di 

sekolah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Tingkat Pertama. 

Sedangkan di Sekolah Menengah Tingkat Atas dan Perguruan Tinggi 

kurang diperlukan.walaupun demikian bimbingan belajar tetap penting 

sekali baik di Sekolah Dasar maupun di Sekolah Menengah, misalnya 

membimbing peserta didik belajar secara efisien, membimbing peserta 

didik menghafal dengan cepat.
40

 

Pelayanan ini meliputi kegiatan petugas perpustakaan dalam upaya 

membantu para peserta didik untuk mendayagunakan semua koleksi yang 

dimiliki perpustakaan. Bentuk pelayanan ini antara lain: 

1) Menerangkan kepada para pengunjung atau pembaca bagaimana cara 

menggunakan perpustakaan dengan baik, seperti: 

a) Memperkenalkan tata tertib dan peraturan perpustakaan  

b) Cara menggunakan katalog perpustakaan 

c) Cara membaca yang baik  

d) Cara menggunakan dan memperlakukan buku dengan baik di dan 

di luar perpustakaan 
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e) Cara mencari dan menelusur untuk menemukan buku pada rak 

dan 

f) Cara meminjam dan mengembalikan buku tepat waktu 

2) Menerangkan kepada para peserta didik dan guru mengenai 

keberadaan dan kemanfaatan perpustakaan melalui momentum-

momentum yang tepat. Seperti misalnya melalui kegiatan ramah 

tamah, ekstra kurikuler, pertemuan BP3, dan kegiatan lain yang 

sejenis 

3) Mengadakan kegiatan pameran sederhana tentang masalah 

perpustakaan, perbukuan, pendidikan dan sejenisnya dengan 

melibatkan para guru dan peserta didik sekolah 

4) Jika memungkinkan, sewaktu-waktu bisa juga diadakan kegiatan 

pemutaran film dan atas nama perpustakaan di sekolah. Isi filmnya 

tentu saja menyangkut pembangunan pendidikan tingkat sekolah 

5) Secara berkala, misalnya setengah tahun atau setahun sekali diadakan 

berbagai kegiatan perlombaan seperti lomba minat baca, lomba 

meringkas hasil membaca, dan lomba membaca cepat tentang suatu 

tulisan yang pesertanya anak usia sekolah 

6) Para petugas perpustakaan iti sendiriharus bersifat ramah dan selalu 

ingin menolong atau membantu kepada setiap orang yang mempunyai 



43 

 

 

masalah, terutama yang berkaitan dengan pencarian informasi sebagai 

pendukung kehidupannya sehari-hari di lingkungan sekolah.
41

 

2. Pelayanan Tidak Langsung 

Seperti sudah disebutkan sebelumnya bahwa pelayanan perpustakaan 

yang sifatnya tidak langsung adalah bentuk kegiatan yang tidak secara 

langsung memberikan hasil seketika. Bentuk pelayanan ini merupakan salah 

satu kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan dalam rangka pembinaan dan 

pemberian motivasi kepada para peserta didik dan penggunaan lainnya agar 

kesinambungan pendayagunaan koleksi perpustakaan tetap terpelihara. 

Pada pelayanan ini petugas perpustakaan lebih banyak bergerak pada 

usaha menumbuhkembangkan adanya pengertian terhadap fungsi dan peranan 

perpustakaan dalam meningkatkan hasil belajar. Secara lebih luas bentuk 

pelayanan tak langsung ini bisa dengan cara melakukan kegiatan pengadaan 

koleksi secara terus-menerus, melakukan kerja sama pelayanan dengan 

perpustakaan lain, melakukan kerjasama dengan para guru dan kepala 

sekolah, melakukan kegiatan pembinaan minat baca dan pelaksanaan kegiatan 

promosi perpustakaan.
42
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3. Tata Tertib Perpustakaan 

Agar pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi berjalan dengan 

lancar dan teratur perlu dibuatkan peraturan berupa tata tertib sehingga dapat 

dijadikan pegangan baik oleh pengunjung maupun oleh petugas perpustakaan 

sekolah.
43

 Tata tertib atau peraturan penggunaan perpustakaan dilihat untuk 

mengatur kegiatan pelayanan perpustakaan. Tata tertib itu harus dibuat secara 

tertulis dan diketahui oleh para pengguna perpustakaan.
44

 

Tata tertib ini harus dibuat secara singkat, jelas, dan sederhana 

sehingga mudah dimengerti oleh semua pengunjung. Masalah-masalah yang 

harus dicantumkan dalam tata tertib meliputi: 

a. Sifat dan status perpustakaan sekolah 

b. Keanggotaan perpustakaan sekolah  

c. Bahan-bahan pustaka yang tersedia 

d. Sanksi dan hukuman bagi pelajar  

e. Iuran bagi setiap anggota 

f. Sistem penyelenggaraan  

g. Waktu pelayanan atau jam buka
45
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G. Perpustakaan Berbasis Teknologi 

Perkembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi bagi pengelola 

perpustakaan dapat membantu pekerjaan di perpustakaan melalui fungsi otomasi 

perpustakaan, sehingga proses pengelolaan perpustakaan lebih efektif dan 

efisien. Fungsi otomasi perpustakaan menitikberatkan pada bagaimana 

mengontrol sistem administrasi layanan secara otomatis terkomputerisasi. 

Sedangkan bagi pengguna dapat membantu mencari sumber informasi yang 

diinginkan dengan menggunakan catalog on-line yang dapat diakses melalui 

internet, sehingga pencarian informasi dapat dilakukan kapan dan dimanapun ia 

berada.
46

 

Kemudahan pengguna dalam menemukan informasi baik dalam system 

otomasi maupun perpustakaan digital bukanlah hal yang mudah dalam proses 

penerapannya. Dibutuhkan sarana untuk dapat menemukan informasi tersebut 

secara efektif dan efisien yang disebut dengan istilah metadata. Metadata ini 

bukanlah konsep yang baru muncul setelah kita mengenal system komputerisasi 

namun sudah ada sebelumnya walaupun dengan istilah yang berbeda. 

Idealnya, setiap perpustakaan memanfaatkan kecanggihan teknologi 

informasi untuk mendukung pengelolaan koleksi perpustakaan. Salah satu contoh 

konkritnya yaitu perpustakaan menggunakan Aplikasi yang disebut dengan 

SLiMS (Senayan Library Management System). Aplikasi OSS (Open Source 

System) ini telah digunakan hampir di seluruh perpustakaan di 
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Indonesia. Sedikitnya ada sekitar 218 perpustakaan dan lembaga lain yang 

mengaku memakai SLiMS sebagai OSS mereka.
47

 

H. Sarana dan Prasarana 

Perpustakaan sekolah yang baik memang bersifat relatif, namun demikian 

bukan berarti kriteria tersebut tidak bisa dirumuskan sama sekali. Sifat relatif ini 

disebabkan oleh kondisi dari sekolah yang sangat beragam. Ada sekolah yang 

mempunyai sarana yang lengkap sedangkan pada sisi lain masih ada sekolah 

yang sarana pendukungnya kurang lengkap. 

1. Gedung atau Ruang 

Berdasarkan peraturan menteri pendidikan nasional no 24 tahun 2007 

tentang standar sarana dan prasarana, ruang perpustakaan meliputi:
48

 

a. Luas minimum ruang perpustakaan sama dengan luas satu ruang kelas.  

b. Ruang perpustakaan dilengkapi jendela untuk memberi pencahayaan yang 

memadai untuk membaca buku. 

c. Ruang perpustakaan terletak di bagian sekolah yang mudah dicapai.    

Sedangkan berdasarkan berdasarkan standar nasional perpustakaan RI 

adalah sebagai berikut:
49

 

a. Perpustakaan menyediakan gedung atau ruang yang cukup untuk koleksi, 

staf dan pemustakanya dengan ketentuan bila 3 sampai 6 rombongan 

                                                 
47

Ibid. 
48

Permendiknas No. 24 Tahun 2007, “Sarana dan Prasarana” (On-Line), Tersedia di : 

http://nasuprawoto.files.wordpress.com/2010/10/permen_24_2007.pdf. (Diakses pada tanggal 5 januari 

2017), h. 6 
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belajar seluas 112 M
2
, 7 sampai 12 rombongan belajar seluas 168 M

2
, 13 

sampai 18 rombongan belajar seluas 224 M
2
, 19 sampai 27 rombongan 

belajar seluas 280 M
2
,. Lebar minimal ruang perpustakaan 5 M

2
. 

b. Pengaturan ruang secara teknis mengikuti ketentuan yang diatur dalam 

Permendiknas No.24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana 

untuk Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah(SMA/MA). 

2. Area 

Gedung atau ruang perpustakaan sekurang-kurangnya meliputi:
50

 

a. Area lokasi 

b. Area baca 

c. Area kerja 

d. Area multimedia 

3. Sarana 

Berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan, sarana perpustakaan 

sekurang-kurangnya melipiti:
51

 

Tabel 2.1 

Sarana Perpustakaan 

NO JENIS JUMLAH 

1 Rak buku 15 buah 

2 Rak majalah 1 buah 

3 Rak surat kabar 1 buah 

4 Meja baca 15 buah 

5 Kursi baca 30 buah 
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51
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NO JENIS JUMLAH 

6 Kursi kerja 3 buah 

7 Meja kerja 3 buah 

8 Lemari katalog 1 buah 

9 Lemari 2 buah 

10 Papan pengumuman 1 buah 

11 Meja sirkulasi 1 buah 

12 Majalah dinding 1 buah 

13 Rak buku referensi 2 buah 

14 
Perangkat komputer dan mejanya untuk 

keperluan administrasi 
1 buah 

15 
Perangkat komputer, meja dan fasilitas akses 

internet untuk keperluan pemustaka 
2 buah 

16 
Perangkat komputer, meja dan fasilitas katalog 

publik online untuk keperluan pemustaka 
1 buah 

17 TV 1 buah 

18 Pemutar VCD/DVD 1 buah 

19 Tempat sampah 3 buah 

20 Jam dinding 2 buah 

 

Berdasarkan standar sarana perpustakaan sekolah SMA/MA menurut 

Permendiknas No. 24 Tahun 2007 adalah seperti pada tabel berikut:
52

 

Tabel 2.2 

Sarana dan Prasarana Perpustakaan 

NO JENIS RASIO DESKRIPSI 

1 Buku   

1.1 Buku teks 

pelajaran 

1 eksemplar/mata 

pelajaran/peserta 

didik, ditambah 2 

eksemplar/mata 

pelajaran sekolah 

Termasuk dalam daftar buku 

teks pelajaran yang ditetapkan 

oleh mendiknas dan daftar 

buku teks muatan lokal yang 

ditetapkan oleh Gubernur atau 

Bupati/Walikota.  

                                                 
52
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NO JENIS RASIO DESKRIPSI 

1 Buku   

1.2 Buku panduan 

pendidikan 

1 eksemplar/mata 

pelajaran/guru 

mata pelajaran 

bersangkutan, 

ditambah 1 

eksemplar/mata 

pelajaran/sekolah 

 

1.3 Buku pengayaan 840 judul/sekolah Terdiri dari 60% non-fiksi dan 

40% fiksi. 

Banyak eksemplar/sekolah 

minimum: 1000 untuk 6 

rombongan belajar, 1500 

untuk 7-12 rombongan 

belajar, 2000 untuk 13-24 

rombongan belajar. 

1.4 Buku referensi 10 judul/sekolah Sekurang-kurangnya meliputi 

kamus besar bahasa 

indonesia, kamus bahasa 

inggris, ensiklopedi, buku 

statistik daerah, buku telepon, 

kitab undang-undang dan 

peraturan, dan kitab suci. 

1,5 Sumber belajar 

laiin  

10 judul/sekolah Sekurang-kurangnya meliputi 

majalah, surat kabar, globe, 

peta, gambar pahlawan 

nasional, CD pembelajaran, 

dan alat peraga matematika. 

 

2 Prabot   

2.1 Rak buku 1 set/sekolah Dapat menampung seluruh 

koleksi dengan baik. 

Memungkinkan peserta didik 

menjangkau koleksi buku 

dengan mudah 
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NO JENIS RASIO DESKRIPSI 

2 Prabot   

2.2 Rak majalah  1 buah/sekolah Dapat menampung seluruh 

koleksi majalah. 

Memungkinkan peserta didik 

menjangkau koleksi majalah 

dengan mudah 

2.3 Rak surat kabar 1 buah/sekolah Dapat menampung seluruh 

koleksi suratkabar. 

Memungkinkan peserta didik 

menjangkau koleksi surat 

kabar dengan mudah 

2.4 Meja baca 10 buah/sekolah Kuat, stabil dan mudah 

dipindahkan oleh peserta 

didik. Desain memungkinkan 

kaki peserta didik masuk 

dengan leluasa ke bawah 

meja. 

2.5  Kursi baca 10 buah/sekolah Kuat, stabil dan mudah 

dipindahkan oleh peserta 

didik. Desain dudukan dan 

sandaran membuat peserta 

didik nyaman belajar 

2.6 Kursi kerja 1 buah/petugas Kuat dan stabil. Ukuran yang 

memadai untuk bekerja 

dengan nyaman 

2.7 Meja 

kerja/sirkulasi 

1 buah/petugas Kuat, stabil, dan mudah 

dipindahkan. Ukuran yang 

memadai untuk bekerja 

dengan nyaman 

2.8 Lemari katalog 1 buah/sekolah Cukup untuk menyimpan 

kartu-kartu katalog. Lemari 

katalog dapat diganti dengan 

meja untuk menempatkan 

katalog.  

2.9 Lemari  1 buah/sekolah  Ukuran memadai untuk 

menampung seluruh peralatan 

untuk pengelolaan 

perpustakaan. Dapat dikunci. 
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NO JENIS RASIO DESKRIPSI 

2 Prabot   

2.10 Papan 

pengumuman  

1 buah/sekolah Ukuran minimum 1 m
2
. 

2.11 Mmeja 

multimedia 

1 buah/sekolah Kuat dan stabil. Ukuran 

memadai untuk menampung 

seluruh peralatan multimedia. 

3. Media 

Pendidikan 

  

3.1 Peralatan 

multimedia 

1 set/sekolah Sekurang-kurangnya terdiri 

dari 1 set komputer (CPU, 

monitor minimum 15 inci, 

printer), TV, radio, dan 

pemutar VCD/DVD. 

4 Perlengkapan 

lain 

  

4.1 Buku invertaris   

4.2 Tempat sampah   

4.3 Soket listrik   

4.4 Jam dinding   

Sumber Data: Peraturan Permendiknas No. 24 Tahun 2007. 

 

4. Lokasi Perpustakaan 

Lokasi perpustakaan berada di pusat kegiatan pembelajaran dan 

mudah dilihat serta mudah dijangkau oleh peserta didik, guru dan tenaga 

kependidikan.
53
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I. Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh  Rizki Febriani yang berjudul “Pemanfaatan 

Perpustakaan Sekolah sebagai Sumber Belajar Peserta didik di SMP” (Skripsi 

Universitas Tanjungpura Pontianak, 2014) 

     . Hasil dari penelitian ini yaitu pemanfaatan perpustakaan telah 

dimanfaatkan oleh peserta didik dengan baik terbukti dengan perpustakaan 

sekolah di SMP Negeri 3 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya memiliki fungsi 

edukasi dengan adanya buku fiksi dan nonfiksi serta fungsi rekreatif dengan 

tersedianya buku fiksi. Frekuensi kehadiran peserta didik ke perpustakaan 

sekolah dari bulan juli hingga oktober adalah 76%. Hal ini memberikan 

gambaran bahwa pemanfaatan perpustakaan telah dimanfaatkan dengan 

baik.
54

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Darmono yang berjudul “Pengembangan 

Perpustakaan Sekolah Sebagai Sumber Belajar” Vol. 1 No. 2 (Jurnal 

Universitas Negeri Malang, 2007) 

Penelitian ini menunjukkan Keberadaan perpustakaan sekolah perlu 

ditangani secara baik dan memadai. Untuk itu diperlukan kemauan dari 

berbagai pihak untuk mengembangkannya yaitu penentu kebijakan pada 

tingkat departemen, tingkat daerah, tingkat sekolah (kepala sekolah, guru, 
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dan pengelola perpustakaan).
55

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi SK dan Febriana Primasari yang 

berjudul “Implementasi Perpustakaan Sekolah Sebagai Sumber Belajar dalam 

Meningkatkan Prestasi Belajar Sisiwa”, Vol. 1 No. 1 (Jurnal Oleh PGSD 

FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014) 

Hasil dari penelitian ini adalah perpustakaan sekolah sebagai sumber 

belajar peserta didik di SDN Tunggulsari 1 No. 72 Laweyan belum bisa 

dimanfaatkan untuk meningkatkan prestasi peserta didik. Hal itu di karenakan 

manfaat perpustakaan belum maksimal di rasakan bagi peserta didik. 

Perpustakaan sekolah akan lebih menarik jika pihak sekolah memberikan 

perhatian yang maksimal untuk menjadikan perpustakaan sebagai taman baca 

peserta didik.
56
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
1
 Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Penelitian deskriptif (descriptive research) adalah penelitian yang 

dilakukan untuk menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis, faktual dan 

akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu. peneliti hendak 

menggambarkan suatu gejala (fenomena), atau sifat tertentu; tidak untuk mencari 

atau menerangkan keterkaitan antar variabel. Penelitian deskriptif hanya 

melukiskan atau menggambarkan apa adanya.
2
 

Penulis menggunakan pendekatan Kualitatif, di mana penelitian kualitatif 

biasa dilawankan dengan penelitian kuantitatif dengan alasan bahwa dalam 

kegiatan ini peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan 

dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya. Namun demikian tidak berarti 

bahwa dalam penelitian kualitatif ini peneliti sama sekali tidak diperbolehkan 

                                                 
1
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 3.  

2
Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2014), h. 59. 
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menggunakan angka. Peneliti dalam hal-hal tertentu, misalnya menyebutkan 

jumlah anggota keluarga, banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk belanja sehari-

hari, ketika menggambarkan kondisi sebuah keluarga, tentu saja bisa. Yang tidak 

tepat adalah apabila dalam mengumpulkan data dan penafsirannya oeneliti 

menggunakan rumus-rumus statistik.
3
 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kota Bandar Lampung, tepatnya di 

MAN 1 Bandar Lampung yang terletak di Jl. Letknol Endro Suratmin 

kecamatan sukarame kota Bandar Lampung dan MAN 2 Tanjung karang 

yang terletak di Jl. Gatot Subroto 30 kecamatan Bumi Waras Bandar 

Lampung. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama satu bulan yakni pada tanggal 15 

maret sampai 15 april tahun ajaran 2016/2017 untuk mengetahui peran 

perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar biologi. 

C. Sampel Sumber Data  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.
4
 Dalam penelitian Kualitatif tidak menggunakan istilah 

populasi, tetapi oleh Spradley dalam buku Sugiyono dinamakan “social situation” 

                                                 
3
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 12. 

4
Sugiyono, Op. Cit. h. 118.  
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atau situasi sosial.
5
 Penulis menggunakan sampeling purposive, di mana sampling 

purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.
6
   

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. 

Untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data, maka disingkat 3P untuk 

mengidentifikasikan di mana data menempel, yaitu : 

1. Person, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan 

melalui wawancara.
7
 Person dalam penelitian ini yaitu, kepala perpustakaan, 

pengelola perpustakaan, dan guru biologi. 

2. Place, yaitu sumber data yang menyajikan data berupa tampilan keadaan diam 

atau bergerak. Diam misalnya : ruangan, kelengkapan alat, wujud benda, dan 

lain-lain. Bergerak misalnya : aktivitas, kinerja, laju kendaraan, ritme 

kendaraan, kegiatan belajar mengajar. Keduanya objek untuk penggunaan 

metode observasi.
8
 Place dalam penelitian ini yaitu aktivitas membaca peserta 

didik, pengelolaan perpustakaan, serta sarana dan prasarana yang ada di 

perpustakaan.  

3. Paper, yaitu data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka gambar 

atau sumber lain, cocok untuk penggunaan metode dokumentasi.
9
 Paper dalam 

penelitian ini adalah data pengunjung serta data peminjaman buku biologi dan  

koleksi-koleksi buku biologi. 

                                                 
5
Ibid. 297.  

6
Ibid. 124.  

7
Suharsimi Arikunto, Op.Cit. h. 129.  

8
Ibid. 

9
Ibid. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Penulis menggunakan beberapa teknik yang lazim digunakan dalam 

berbagai penelitian yaitu observasi, interview, dan dokumentasi. 

1. Observasi (Pengamatan) 

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara 

mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.
10

 

Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang situasi dan 

kondisi umum MAN di Bandar Lampung terkhusus pada perpustakaan. 

Metode ini juga digunakan untuk mengetahui sarana dan prasarana yang ada, 

letak geografis, serta untuk mengumpulkan data-data statistik lembaga 

pendidikan yang bersangkutan. 

Metode observasi juga digunakan untuk mengetahui peranan dari 

perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar bioloigi. Pengamatan ini 

dilakukan secara langsung ke perpustakaan untuk melihat sarana dan 

prasarana perpustakaan. Dengan demikian akan diketahui apakah sarana dan 

prasarana di perpustakaan tersebut sudah lengkap. 

 

 

 

 

 

                                                 
10

Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodelogi Penelitian (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), h. 70.  
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2. Interview (Wawancara) 

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan. Dewasa ini teknik wawancara banyak dilakukan di Indonesia 

sebab merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam setiap survei. 

Tanpa waancara penelitian akan kehilangan informasi yang hanya dapat 

diperoleh dengan bertanya langsung kepada responden.
11

 

Penulis menggunakan metode ini untuk memperoleh data atau 

informasi yang berkaitan dengan gambaran umum perpustakaan MAN di 

Bandar Lampung. Metode ini diharapkan juga dapat diperoleh data tentang 

tanggapan/pendapat mengenai keadaan perpustakaan MAN di Bandar 

Lampung dan untuk mengetahui sejauh mana peran perpustakaan sekolah 

dalam menunjang pembelajaran biologi di MAN Bandar Lampung.  

Adapun sebagai sumber informasinya adalah: 

a. Kepala perpustakaan MAN 

b. Pengelola Perpustakaaan MAN 

c. Guru Biologi dan Peserta Didik 

d. Pihak-pihak lain yang berkaitan dengan perpustakaan di MAN.  

 

 

                                                 
11

Ibid. h. 83. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

lengger, agenda, dan sebagainya.
12

 Metode ini dipergunakan untuk 

mendukung dan menambah bukti yang diperoleh dari sumber yang lain 

misalnya kebenaran data hasil wawancara.
13

 Penulis menggunakan metode ini 

untuk memperoleh data peminjaman buku biologi, jumlah peserta didik, 

jumlah koleksi buku biologi, serta data-data lain yang bersifat dokumen. 

Kelebihan yang dimiliki oleh dokumen diantaranya: pertama, dokumen 

dapat memverifikasi data misalnya mengenai bentuk ejaan dan judul atau 

nama suatu organisasi yang benar, yang kadang-kadang hasil wawancara tidak 

bisa menjelaskan secara detail nama data dimaksud. Kedua, dokumen bisa 

dijadikan sebagai alat kontrol utama untuk membuktikan kebenaran hasil 

wawancara. Apabila terjadi ketidakcocokan antara hasil wawancara dan 

dokumen yang tersedia, maka daoat dijadikan alasan untuk meneliti lebih 

lanjut tentang topik yang sama, Ketiga, dokumen dapat dijadikan sebagai 

bahan referensi atau bahan rujukan dalam perencanaan pengumpulan data.
14

 

 

 

 

                                                 
12

Suharsimi Arikunto, Op. Cit. h. 231. 
13

Wina Sanjaya, Op. Cit. h. 74. 
14

Ibid. 74-75. 
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E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari 

berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang 

bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai 

datanya jenuh. Pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi 

data tinggi sekali.
15

 Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 

peran perpustakaan MAN Bandar Lampung yang meliputi pengelolaan 

perpustakaan. 

Untuk mengetahui fasilitas perpustakaan dalam menunjang pembelajaran, 

analisis yang digunakan adalah analisis dengan menggunakan statistik deskriptif, 

yaitu teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum 

atau generalisasi.
16

 

Sedangkan untuk memaparkan peran yaitu: pengelolaan, analisis yang 

digunakan adalah metode kualitatif data dianalisis secara deskriptif untuk 

mengetahui peran perpustakaan sebagai sumber belajar biologi  di MAN Bandar 

Lampung. 

 Tahapan-tahapan analisis pada penelitian ini yaitu: 

                                                 
15

Sugiyono, Op. Cit. h. 333. 
16

Ibid. h. 208. 
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1. Menganalisis hasil wawancara dan dokumentasi dengan kepala 

perpustakaan/guru biologi secara deskriptif. 

2. Menganalisis hasil pengamatan/observasi perpustakaan, pengelolaan 

perpustakaan secara deskriptif untuk menjelaskan peran perpustakaan di MAN 

Bandar Lampung. 

3. Hasil penelitian diinterprestasikan, disimpulkan dan di tafsirkan dengan 

kalimat yang bersifat naratif deskriptif. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

 Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di MAN 1 dan MAN  2 

Bandar Lampung adalah sebagai berikut: 

1. MAN 1 Bandar Lampung 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1  

Struktur Organisasi Perpustakaan MAN 1 Bandar Lampung  

 

a. Visi, Misi, dan Tujuan Perpustakaan 

1) Visi Perpustakaan 

Adapun visi perpustakaan MAN 1 Bandar Lampung adalah 

Perpustakaan MAN 1 Bandar Lampung sebagai pusat keilmuan siap 

menghantarkan MAN 1 menjadi sekolah menengah terkemuka dalam 

menyelenggarakan pendidikan yang unggul di bidang IPTEK dan IMTAQ. 

 

Kepala Perpustakaan: 

Eni Hastuti, M.Pd. 

Layanan Teknis: 

Roslina A.Md 

Layanan Pemustaka: 

Agus Rina, A.Md 

Layanan TIK: 

Nun Yani, A.Md 

Sekretaris: 

Mega Binjiria, S.Pd 
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2) Misi Perpustakaan 

Adapun misi perpustakaan MAN 1 Bandar Lampung adalah 

menjadikan perpustakaan fasilitas utama bagi MAN 1 dalam melestarikan 

pemberdayaan informasi guna pengembangan kegiatan belajar mengajar 

(KBM) dan penelitian. 

3) Tujuan Perpustakaan 

Adapun tujuan perpustakaan MAN 1 Bandar Lampung adalah 

sebagai berikut: 

1. Menumbuhkan minat dan budaya baca warga sekolah. 

2. Meningkatkan wawasan pengetahuan warga sekolah. 

3. Memanfaatkan bacaan sebagai sumber informasi. 

b. Tata Tertib Perpustakaan 

 Adapun tata tertib yang ada di perpustakaan MAN 1 Bandar Lampung adalah 

sebagai berikut: 

1. Dilarang masuk/menggunakan fasilitas perpustakaan di luar jam buka yaitu 

07.30 s/d 17.00. 

2. Tidak membawa tas dan mengenakan  jaket/ topi ketika di ruangan 

perpustakaan. 

3. Tidak membawa minum, makanan, dan kudapan/ snack ke dalam 

perpustakaan. 

4. Dilarang membawa laptop/ membawa handpone hanya untuk bermain games. 
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5. Dilarang ngobrol atau berbicara dengan suara keras/ berisik di dalam 

perpustakaan. 

6. Merapikan dan meletakkan kembali buku yang dibaca ke tempat semula.  

7. Membaca hanya di ruang yang disediakan (ruang baca).  

8. KBM yang dilaksanakan di perpustakaan hanya dengan bimbingan guru 

pengampu mata pelajaran dan guru berkewajiban mengarahkan peserta didik 

untuk belajar dengan tertib. 

9. Tidak membawa buku pribadi untuk dibaca dan untuk mengerjakan tugas 

sekolah di perpustakaan. 

10. Mengisi data pengunjung setiap mengunjungi perpustakaan. 

c. Sarana dan Prasarana 

 Perpustakaan sekolah MAN 1 Bandar Lampung terletak di tengah gedung 

tepatnya di depan GSG sekolah, di depan kantor, di samping kelas dan di belakang 

koperasi. Hal ini membuat perpustakaan mudah di jangkau oleh peserta didik 

sehingga peserta didik tertarik untuk datang ke perpustakaan. Berikut ini adalah 

tabel- tabel yang menggambarkan sarana dan prasarana perpustakaan MAN 1 

Bandar Lampung. 

Tabel 4.1  

Gedung Perpustakaan 

Ukuran 

Luas Panjang Lebar 

18 x 22 m
2 

22 m
2 

18 m
2
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Tabel 4.2 

Area Perpustakaan 

 

No Area Lokasi Luas Panjang Lebar Keterangan 

1. 

Area baca 4x6 m
2 

6 m
2 

4 m
2 

Area baca 

untuk buku 

referensi ada 

ruangan sendiri. 

2. 
Area kerja 3x4 m

2 
4 m

2 
3 m

2 
Ada ruangan 

kerja bertoilet. 

3. 

Area 

multimedia 
- - - 

Tempat mengisi 

data 

pengunjung dan 

lainnya. 

 

Tabel 4.3 

Sarana dan prasarana perpustakaan 

 

No  Jenis Jumlah Keterangan 

1. Rak buku  19 Sudah disusun 

sesuai referensi 

buku. 

2. Rak majalah 2 Berbagai macam 

majalah 

3. Rak surat 

kabar 

1 
- 

4. Meja baca 17 Ukuran bervariasi  

5. Kursi baca - Lesehan  

6. Kursi kerja 
8 

Kursi kayu dan 

plastik 

7. Meja kerja 3 - 

8. Lemari katalog 
21 

Dalam bentuk 

kotak 

9. Lemari  8 - 

10. Papan 

pengumuman 

3 
- 

11. Meja sirkulasi - - 

12. Majalah 

dinding 

- 
- 

13. Rak buku 

referensi 

 Ada ruangan 

buku untuk 

membaca sendiri 
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No  Jenis Jumlah Keterangan 

14. Perangkat 

komputer dan 

mejanya untuk 

keperluan 

administrasi 

1 Terdapat 1 

komputer 

15. Perangkat 

komputer, 

meja, dan 

fasilitas akses 

internet untuk 

keperluan 

pemustaka 

1 Ada semua 

16. Perangkat 

komputer, 

meja dan 

fasilitas 

catalog publik 

online untuk 

keperluan 

pemustaka 

- Ada semua 

17.  TV  1 - 

18. Pemutar 

VCD/DVD 

- 
- 

19. Tempat 

sampah 

1 
- 

20. Jam dinding 2 - 

21. Cctv  - - 

22. Alat pemadam 

kebakaran 

- 
- 

23. Tempat tas 

atau penitipan 

barang 

1 Ukuran besar 4x3 

m
2
 

24. Catatan 

peminjaman 

- Lewat komputer 

25. Katalog 

referensi buku 

- Online  

26. Buku agenda  - Online  

27. Buku 

pengunjung 

- Lewat komputer 

28. Buku teks 

pelajaran 

7010 
- 
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No  Jenis Jumlah Keterangan 

29. Buku panduan 

pendidikan 

- 
- 

30. Buku 

pengayaan 

- 
- 

31. Buku referensi 3923 - 

32. Buku- buku 

biologi 

- Daftar sudah ada 

 

d. Pelayanan Perpustakaan 

1) Pelayanan Langsung 

 Perpustakaan yang ada di sekolah digunakan sebagai sarana 

pendidikan untuk menunjang pencapaian tujuan pendidikan sekolah, 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pelayanan perpustakaan 

merupakan kegiatan penting yang selalu dilakukan dalam perpustakaan. 

Dalam hal ini MAN 1 Bandar Lampung memiliki prosedur peminjaman 

diantaranya peserta didik harus memiliki kartu anggota. Berikut ini gambar 

alur peminjaman buku yang dilakukan di MAN 1 Bandar Lampung. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2  

Alur Peminjaman Buku 

 di MAN 1 Bandar Lampung 

 

 

Mulai  Anggota  

Petugas 

Penelusuran  

Katalog  Buku 

Serahkan pada petugas: 

1. Kartu anggota 

2. Buku yang dipinjam 

 

Proses: 

1. Petugas menginput data 

2. memberi cap tanggal kembali 

di slip tanggal kembali 
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Gambar diatas dapat dilihat bahwa proses peminjaman buku yang 

ada di MAN 1 Bandar Lampung sangat teratur mulai dari proses 

keanggotaan hingga peserta didik dapat meminjam buku dari perpustakaan. 

Selain proses peminjaman buku alur pengembalian buku dijelaskan pada 

gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3  

Alur Pengembalian Buku 

 di MAN 1 Bandar Lampung 

 

Dengan melihat gambar diatas maka terlihat bahwa pelayanan 

perpustakaan di MAN 1 Bandar Lampung dilakukan dengan pelayanan 

yang optimal. Dengan sistem denda yang dilakukan maka akan membuat 

peserta didik lebih disiplin dalam melakukan peminjaman buku. 

 

 

 

Mulai  Anggota  

Pengguna: 

1. Menyerahkan  buku 

2. Menerima kartu 

anggota kembali 

Proses: 

1. petugas menerima  buku 

2. menerima tanggal dan mencocokan dengan 

buku 

3. jika buku terlambat dikembalikan maka 

anggota di denda Rp. 500/buku/hari 
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2) Pelayanan Tidak Langsung 

NO Bentuk pelayanan Pernah 
Tidak 

pernah 
Keterangan 

1 

Melakukan kegiatan 

pengadaan koleksi terus 

menerus 

Pernah - - 

2 

Melakukan kerjasama 

pelayanan dengan 

perpustakaan lain  

Pernah - 

Dengan 

perpustakaan 

IAIN Raden Intan 

Lampung, 

kegiatan: berupa 

pembekalan untuk 

pustakawan 

3 

Melakukan kerjasama 

dengan para guru dan 

kepala sekolah  
Pernah - 

Agar peserta 

didik tertarik 

belajar di 

perpustakaan 

4 

Melakukan kegiatan 

pembinaan minat baca 

dan pelaksanaan promosi 

perpustakaan 

- 
Tidak 

pernah 
- 

 

Berikut ini adalah daftar peminjam buku biologi di MAN 1 Bandar 

Lampug: 

Tabel 4.4 

Daftar Peminjam Buku Biologi  

di MAN 1 Bandar Lampung 
No  Tahun  Bulan 

Jan Feb  Mar  Apr  Mei  Jun  Jul  Agu  Sep  Okt  Nov  Des  

1. 2015 0 0 3 3 4 0 9 52 81 76 48 34 

2. 2016 38 29 8 20 33 0 19 12 7 10 11 5 

3 2017 9 6 15 1 - - - - - - - - 
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2. MAN 2 Bandar Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 

Struktur Organisasi Perpustakaan MAN 2 Bandar Lampung  

 

a. Visi, Misi, dan Tujuan Perpustakaan 

1) Visi Perpustakaan 

Adapun visi perpustakaan MAN 2 Bandar lampung adalah mewujudkan 

perpustakaan MAN 2 sebagai sentra khazanah intelektual yang 

berkeunggulan ICT dan berkeadaban. 

2) Misi Perpustakaan 

Adapun misi perpustakaan MAN 2 Bandar Lampung yaitu: 

1. Menumbuhkembangkan motivasi membaca dan budaya belajar 

2. Meningkatkan pelayanan pengguna jasa perpustakaan melalui 

teknologi informasi  

3. Menyediakan dan mengembangkan bahan-bahan perpustakaan yang 

mengangkat nilai-nilai kearifan budaya 

 

Kepala Perpustakaan: 

Syaiful Anwar S.Pd 

Pengadaan/pengelolaan : 

Heksa Suhendra, A.Md 
Sekretaris: 

Septi Wulandari, S.Pd.I  
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3) Tujuan Perpustakaan 

Adapun tujuan perpustakaan MAN 2 Bandar Lampung yaitu: 

1. Menyediakan sarana atau tempat untuk menghimpun berbagai sumber 

informasi untuk diproses, diolah dan dikoleksi secara terus menerus 

2. Sebagai sarana atau wahana untuk melestarikan hasil budaya manusia 

(ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya) melalui aktivitas 

pemeliharaan dan pengawetan koleksi 

3. Sebagai agen perubahan dan agen kebudayaan serta pusat informasi 

dan sumber belajar mengenai masa lalu, sekarang, dan masa yang akan 

datang 

4. Menciptakan budaya membaca untuk mencerahkan masa depan bangsa 

b. Tata Tertib Perpustakaan 

Adapun tata tertib perpustakaan MAN 2 Bandar Lampung yaitu: 

1) Pelayanan perpustakaan ditunjukkan khusus untuk keluarga besar MAN 2 

Bandar Lampung yakni, peserta didik, guru, dan karyawan 

2) Peminjaman harus tercatat sebagai anggota perpustakaan man 2 dan 

memiliki kartu anggota perpustakaan yang berfungsi sebagai kartu pinjam 

bahan pustaka 

3) Jumlah buku yang boleh dipinjam sebanyak 4 eksemplar non buku paket 

dengan batas waktu 1 minggu, yang dapat diperpanjang dengan melapor 

terlebih dahulu sebelum habis masa peminjaman 
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4) Semua buku paket boleh dipinjam selama jumlahnya memenuhi dengan 

jangka waktu 3 hari 

5) Khusus guru peminjaman buku pegangan dalam jangka waktu 1 semester 

6) Peminjam wajib menjaga dan memelihara buku/bahan pustaka lain yang 

dipinjamnya dan bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan 

barang yang dipinjam  

7) Peminjam dilarang membuat coret-coretan, merobek atau merusak buku 

atau bahan pustaka yang dipinjam 

8) Peminjam dilarang memindah tangankan buku/bahan pustaka yang 

dipinjam di perpustakaan kepada orang lain 

9) Peminjam tidak boleh menggunakan kartu orang lain 

10) Semua pengunjung atau pengguna dilarang makan, minum dan merokok 

di ruangan perpustakaan 

SANKSI-SANKSI 

1) Keterlambatan pengembalian buku/bahan pustaka di denda sesuai dengan 

jumlah keterlambatan yaitu Rp 500/hari perbuku 

2) Bila buku/bahan pustaka hilang atau rusak berat peminjam harus 

menggantinya dengan harga buku/pustaka yang hilang 

c. Sarana dan Prasarana 

 Perpustakaan sekolah MAN 2 Bandar Lampung terletak di tengah 

gedung tepatnya di depan lapangan futsal, samping kiri ruang tata usaha, 

samping kanan kelas, belakang perpustakaan kantin. Hal ini membuat 
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perpustakaan mudah di jangkau oleh peserta didik sehingga peserta didik 

tertarik untuk datang ke perpustakaan. Berikut ini adalah tabel- tabel yang 

menggambarkan sarana dan prasarana perpustakaan MAN 2 Bandar 

Lampung. 

Tabel 4.5  

Gedung Perpustakaan 

Ukuran 

Luas Panjang Lebar 

15 x 20 m
2 

20 m
2 

15 m
2
 

Tabel 4.6 

Area Perpustakaan 

No  Area Lokasi Luas  Panjang  Lebar  Keterangan  

1. Area baca 

-
 

-
 

-
 

Area baca 

berada di 

tengah-tengah. 

2. Area kerja 3x5 m
2 

5 m
2 

3 m
2 

Ada ruangan 

kerja bertoilet. 

3. Area 

multimedia 
- - - 

Ada komputer, 

tv, laptop dll 

 

Tabel 4.7 

Sarana dan prasarana perpustakaan 

No  Jenis Jumlah Keterangan 

1. Rak buku  12 Sudah disusun 

sesuai referensi 

buku. 

2. Rak majalah 
- 

Berbagai macam 

majalah 

3. Rak surat 

kabar 

1 
- 

4. Meja baca 3 Ukuran lebar dan 

panjang  

5. Kursi baca 10 Kursi lesehan 

busa  

6. Kursi kerja 5 Kursi kayu dan 

plastik 
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No  Jenis Jumlah Keterangan 

7. Meja kerja 3 - 

8. Lemari katalog 2 Ukuran besar  

9. Lemari  3 Ukuran besar 

10. Papan 

pengumuman 

3 Sedang diajukan 

11. Meja sirkulasi - - 

12. Majalah 

dinding 

- 
- 

13. Rak buku 

referensi 

1 
- 

14. Perangkat 

komputer dan 

mejanya untuk 

keperluan 

administrasi 

1 Terdapat 1 

komputer 

15. Perangkat 

komputer, 

meja, dan 

fasilitas akses 

internet untuk 

keperluan 

pemustaka 

1 Ada semua 

16. Perangkat 

komputer, 

meja dan 

fasilitas 

catalog publik 

online untuk 

keperluan 

pemustaka 

- - 

17.  TV  1 - 

18. Pemutar 

VCD/DVD 

- - 

19. Tempat 

sampah 

1 - 

20. Jam dinding 2 - 

21. Cctv  1 - 

22. Alat pemadam 

kebakaran - - 



75 

 

No  Jenis Jumlah Keterangan 

23. Tempat tas 

atau penitipan 

barang 

- 
Tas diletakkan di 

lantai 

24. Catatan 

peminjaman 
- Masih manual 

25. Katalog 

referensi buku 

- 
Masih manual  

26. Buku agenda  - - 

27. Buku 

pengunjung 

- Masih manual 

28. Buku teks 

pelajaran 

- - 

29. Buku panduan 

pendidikan 

- - 

30. Buku 

pengayaan 

- - 

31. Buku referensi - - 

32. Buku- buku 

biologi 

- Daftar sudah ada 

 

d. Pelayanan Perpustakaan 

1) Pelayanan Langsung 

Perpustakaan MAN 2 Bandar Lampung memiliki prosedur peminjaman 

diantaranya peserta didik harus memiliki kartu anggota. Berikut ini prosedur 

peminjaman dan pengembalian buku: 

a) Prosedur peminjaman buku 

(1) peserta didik mengambil buku yang ingin dipinjam 

(2) buku tersebut diberikan kepada petugas perpustakaan 

(3) peserta didik memberikan kartu anggota 

(4) petugas meng-cap tanggal kembali  
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b) Prosedur pengembalian 

(1) buku yang dipinjam dikembalikan ke petugas 

(2) peserta didik menandatangani/paraf tanggal pengembalian buku  

(3) selanjutnya petugas meletakkan buku/bahan pustaka kembali ke rak buku 

2) Pelayanan Tidak Langsung 

NO Bentuk pelayanan Pernah 
Tidak 

pernah 
Keterangan 

1 

Melakukan kegiatan 

pengadaan koleksi terus 

menerus 

Pernah - - 

2 

Melakukan kerjasama 

pelayanan dengan 

perpustakaan lain  

- 
Tidak 

pernah 
- 

3 

Melakukan kerjasama 

dengan para guru dan 

kepala sekolah  
Pernah - 

Agar peserta 

didik tertarik 

belajar di 

perpustakaan 

4 

Melakukan kegiatan 

pembinaan minat baca 

dan pelaksanaan promosi 

perpustakaan 

- 
Tidak 

pernah 
- 

 

Berikut ini adalah daftar peminjam buku biologi di MAN 2 Bandar 

Lampung: 

Tabel 4.8 

Daftar Peminjam Buku Biologi  

di MAN 2 Bandar Lampung 
No  Tahun  Bulan 

Jan Feb  Mar  Apr  Mei  Jun  Jul  Agu  Sep  Okt  Nov  Des  

1. 2015 3 5 0 0 0 1 5 3 1 2 0 0 

2. 2016 0 2 3 1 0 0 4 2 2 3 1 0 

3 2017 1 2 4 0 0 0   -   -   -   -   -   - 
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B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian di atas  yang telah dilakukan peneliti mengenai 

peran perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar biologi seluruh MAN di 

Bandar Lampung. Dengan menganalisa serta meninjau langsung fakta-fakta di 

lapangan bahwasannya perpustakaan di MAN 1 dan MAN 2 memiliki peran yang  

signifikan sebagai penunjang pembelajaran, baik dari sarana prasarana, 

pelayanannya, serta referensi buku yang ada. Apakah sarana prasarana, pelayanan, 

serta buku-buku referensi biologi di perpustakaan tersebut menunjang 

pembelajaran peserta didik di sekolah tersebut sehingga terjawablah peran dari 

perpustakaan yang baik itu seperti apa. 

 Struktur organisasi di perpustakaan MAN 1  berdasarkan gambar di atas 

mengenai struktur organisasi perpustakaan diketahui bahwa perpustakaan MAN 1 

Bandar Lampung memiliki kepala perpustakaan yang bertugas sebagai pengurus 

pelayanan perpustakaan, perencanaan pengembangan, memelihara dan perbaikan 

pustaka, menyusun tata tertib. Layanan teknis yang bertugas untuk mendata buku 

keluar masuk perpustakaan. Layanan pemustaka bertugas untuk melayani 

peminjaman buku, mengatur dan memelihara ruangan, mengklasifikasi buku, dan  

lain- lain. Kemudian layanan teknologi informasi dan komunikasi bertugas untuk 

memberikan pelayanan berupa layanan teknologi seperti pengisian data 

peminjaman buku yang sudah yang sudah memakai komputer. Dari uraian tersebut 

dapat dikatakan bahwa MAN 1 Bandar Lampung adalah sekolah yang sudah 

menerapkan teknologi dalam bidang perpustakaan dan sudah cukup baik dalam 
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penerapan struktur organisasi perpustakaan, keanggotaan struktur organisasi mun 

memiliki lulusan keperpustakaan. 

 Berdasarkan gambar struktur organisasi perpustakaan diketahui bahwa 

perpustakaan MAN 2 Bandar Lampung memiliki kepala perpustakaan, sekretaris 

dan pengadaan/pengelolaan. Di mana mempunyai tugas masing-masing seperti di 

uraikan di atas, hanya saja untuk layanan pemustaka dirangkap oleh sekretaris, 

serta layanan teknis dan layanan teknologi masuk ke dalam pelayanan 

pengadaan/pengelolaan. Dari uraian di atas dapat di katakan bahwa struktur 

organisasi perpustakaan MAN 2 tidak cukup baik dari penerapan segi 

keangotaannya, di perpustakaan MAN 2 layanan pemustaka di rangkap oleh 

sekretaris, sedangkan pelayanan pengadaan/pengelolaan sudah mencakup layanan 

teknis dan layanan teknologi informasi dan komunikasi. Perpustakaan MAN 2 pun  

hanya memiliki 1 lulusan keperpustakaan yaitu Heksa Suhendra A.Md sedangkan 

untuk anggota yang lainnya yaitu sarjana pendidikan. Sehingga dari segi struktur 

organisasi perpustakaan MAN 2 kurang baik.  

 Struktur organisasi perpustakaan yang baik memiliki anggota perpustakaan 

yaitu kepala perpustakaan, layanan teknis, layanan pemustaka, layanan teknologi 

informasi dan komunikasi.
1
 Memiliki anggota struktur organisasi lulusan 

keperpustakaan sehingga dalam pelayanannya cukup maksimal pengunjungpun 

terlayani dengan baik. Dalam pelayanannya petugas memiliki perannya masing-

masing. 

                                                 
1
Perpustakaan Nasional RI, Standar Nasional Perpustakaan (SNP) (Jakarta, 2011), h. 7.   
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 Perpustakaan MAN 1 dan MAN 2 sudah mencantumkan visi, misi, tujuan  

yang baik, di mana visi perpustakaan MAN 1 dan MAN 2 sudah mengacu pada 

visi sekolah yang merupakan lembaga induknya. Misi perpustakaan MAN 1 dan 

MAN 2 menyediakan informasi dan ide yang merupakan fondasi agar berfungsi 

secara baik, menyediakan sarana bagi peserta didik agar mampu belajar, dan 

mengembangkan daya pikir agar dapat hidup sebagai warga negara yang 

bertanggung jawab.
2
 

 Tata tertib perpustakaan sekolah harus dibuat secara singkat, jelas, dan 

sederhana sehingga mudah dimengerti oleh semua pengunjung. Masalah-masalah 

yang harus dicantumkan dalam tata tertib meliputi: sifat dan status perpustakaan 

sekolah, keanggotaan perpustakaan sekolah, bahan-bahan pustaka yang tersedia, 

sanksi dan hukuman bagi pelajar, iuran bagi setiap anggota, sistem 

penyelenggaraan, dan waktu pelayanan atau jam buka.
3
 Perpustakaan di MAN 1 

dan MAN 2 Bandar Lampung sudah mencantumkan poin pertama yaitu status 

perpustakaan sekolah di mana sama-sama milik pemerintah, yang kedua 

keanggotaan perpustakaan jelas sekolah tersebut yaitu peserta didik, guru, dan 

semua staf karyawan sekolah tersebut sebagai anggota. 

 

                                                 
2
Tove Pemmer saetre dan Glenys Willars, “ Pedoman Perpustakaan Sekolah”, 

IFLA/UNESCO, 2000. (On-Line), Tersedia di http://www.ifla.org/VII/pubd/schoo-guidelines.htm. 

(Diakses pada tanggal 5 januari 2017), h. 6.  
3
Ibrahim Baladal, Op. Cit. h. 143. 
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 Poin ketiga mencantumkan masalah mengenai peminjaman bahan-bahan 

pustaka yang tersedia, di MAN 1 dan MAN 2 sudah sama-sama mencantumkan 

mengenai peminjaman buku. poin ke empat sekolah tentunya sudah menerapkan 

sanksi-sanksi dan hukuman bagi peserta didik yang melanggar tata tertib dan 

sebagainya. Poin kelima sekolah sudah mencantumkan sistem penyelenggaraan 

perpustakaan di sekolah. Waktu pelayanan atau jam buka juga sudah dicantumkan 

oleh sekolah. Berdasarkan uraian di atas bahwasannya sekolah di MAN 1 dan 

MAN 2 sudah baik dalam penerapannya, karena sekolah sudah mencantumkan 

masalah-masalah yang harus dicantumkan dalam tata tertib. 

 Sarana dan prasarana di perpustakaan MAN 1 sudah cukup lengkap sebagai 

penunjang pembelajaran, tetapi cukup disayangkan perpustakaan di sini tidak 

memiliki cctv, padahal cctv sangat penting dan perlu untuk pengawasan agar 

terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Referensi buku biologi di sini pun dirasa 

sangat lengkap khususnya referensi buku biologi, baik dari kamus biologi sampai 

majalah biologi pun ada gedung perpustakaan di sini pun cukup luas yang terbagi 

beberapa area seperti area kerja, area baca dan sebagainya. Sehingga membuat 

ruangan tersebut dirasa nyaman bagi pengunjung untuk membaca/belajar di 

perpustakaan. 

 Sarana dan prasarana di perpustakaan MAN 2 dari kelengkapannya terdapat 

beberapa sarana dan prasarana yang belum ada atau belum memadai. Seperti 



81 

 

misalnya rak buku hanya terdapat 12 saja padahal standarnya 15 buah.
4
 sehingga 

masih banyak buku yang berserakan di lantai dan peserta didik pun kesulitan 

mencari buku. gedung perpustakaan di sini pun hanya berukuran 15 x 20 m
2 

sehingga ketercukupan murid pun kurang terpenuhi. Referensi buku biologi di sini 

pun masih sedikit sehingga akibatnya peserta didik pun kurang termotivasi untuk 

ke perpustakaan.  tempat tas atau barang pun tidak ada sehingga pengunjung 

meletakkannya di lantai luar gedung. Masih banyak kekurangan-kekurangan yang 

lainnya sehingga perpunya perpustakaan di MAN 2 Bandar Lampung ini perlu 

adanya pembaharuan. 

 Segi pelayanannya perpustakaan di MAN 1 dan MAN 2 sudah cukup baik. 

Peminjaman buku dan pengembalian buku peserta didik harus mengikuti prosedur 

yang sudah ada. Di perpustakaan MAN 1 sudah menerapkan library senayan yaitu 

suatu penerapan teknologi oleh perpustakaan, jadi di perpustakaan MAN 1 mulai 

dari pendataannya sudah melalui komputer/online Sedangkan perpustakaan di 

MAN 2 belum menerapkan (masih manual). Bagi peserta didik yang telat 

memulangkan buku atau merusak buku akan di denda atau di kenakan sanksi yang 

telah ditentukan oleh perpustakaan tersebut. 

 Daftar peminjaman buku biologi di MAN 1 bervariasi paling banyak buku 

dipinjam pada tahun 2015 bulan september sebanyak 81 buku. di perpustakaan 

MAN 1 karena sudah menggunakan SLiMS sehingga ada data-data yang tidak 

tercantum karena ada kesalahan teknis dengan tidak terdaftarnya atau kurangnya 

                                                 
4
Perpustakaan Nasional RI, Standar Nasional Perpustakaan (SNP), (Jakarta, 2011), h. 7.  
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peminjaman buku biologi pada bulan tertentu. Sedangkan di MAN 2 banyak data 

yang hilang sehingga tidak diketahui data pengunjung setiap harinya dan hanya 

beberapa bulan saja yang terdaftar. 

 Penelitian yang dilakukan oleh  Rizki Febriani yang berjudul “Pemanfaatan 

Perpustakaan Sekolah sebagai Sumber Belajar Peserta didik di SMP”. Hasil dari 

penelitian ini yaitu pemanfaatan perpustakaan telah dimanfaatkan oleh peserta 

didik dengan baik terbukti dengan perpustakaan sekolah di SMP Negeri 3 Sungai 

Raya Kabupaten Kubu Raya memiliki fungsi edukasi dengan adanya buku fiksi 

dan nonfiksi serta fungsi rekreatif dengan tersedianya buku fiksi. Frekuensi 

kehadiran peserta didik ke perpustakaan sekolah dari bulan juli hingga oktober 

adalah 76%. Hal ini memberikan gambaran bahwa pemanfaatan perpustakaan 

telah dimanfaatkan dengan baik.
5
 

 Penelitian yang dilakukan oleh Darmono yang berjudul “Pengembangan 

Perpustakaan Sekolah Sebagai Sumber Belajar”. Penelitian ini menunjukkan 

Keberadaan perpustakaan sekolah perlu ditangani secara baik dan memadai. Untuk 

itu diperlukan kemauan dari berbagai pihak untuk mengembangkannya yaitu 

penentu kebijakan pada tingkat departemen, tingkat daerah, tingkat sekolah 

(kepala sekolah, guru, dan pengelola perpustakaan).
6
 Perpustakaan MAN 1 Dan 

MAN 2 berada di tengah-tengah, sehingga mudah di jangkau oleh pengunjung. 

                                                 
 

5
Rizki Febriani, “Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah sebagai Sumber Belajar Peserta didik di 

SMP” (Skripsi Universitas Tanjungpura Pontianak, 2014).  
6
Darmono, “Pengembangan Perpustakaan Sekolah Sebagai Sumber Belajar” Vol. 1 No. 2 

(Jurnal Universitas Negeri Malang, 2007) 
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 Penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi SK dan Febriana Primasari yang 

berjudul “Implementasi Perpustakaan Sekolah Sebagai Sumber Belajar dalam 

Meningkatkan Prestasi Belajar Sisiwa”. Hasil dari penelitian ini adalah 

perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar peserta didik di SDN Tunggulsari 1 

No. 72 Laweyan belum bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan prestasi peserta 

didik. Hal itu di karenakan manfaat perpustakaan belum maksimal di rasakan bagi 

peserta didik. Perpustakaan sekolah akan lebih menarik jika pihak sekolah 

memberikan perhatian yang maksimal untuk menjadikan perpustakaan sebagai 

taman baca peserta didik.
7
 

 Berdasarkan hasil wawancara kepada kepala perpustakaan MAN 1 yaitu ibu 

Eni Hastuti M.Pd menurutnya perpustakaan di MAN 1 ini sudah layak sebagai 

sumber belajar atau sumber informasi bagi peserta didik, guru, serta staf lain yang 

membutuhkannya. Pustakawan di MAN 1 ada 3 dan pernah mengikuti orientasi 

atau pembekalan kepada pengelola perpustakaan dengan bekerjasama 

perpustakaan IAIN Raden Intan Lampung tepatnya pada tahun 2014. Selain 

referensi buku yang lengkap perpustakaan MAN 1 juga menyediakan sumber info 

lain seperti jurnal dan CD pembelajaran. Perpustakaan ini juga pernah 

mengadakan lomba untuk peserta didik atau lomba per kelas yaitu “satu buku 1000 

                                                                                                                                           
  

 
7
Mulyadi SK dan Febriana Primasari, “Implementasi Perpustakaan Sekolah Sebagai Sumber 

Belajar dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Sisiwa”, Vol. 1 No. 1 (Jurnal Oleh PGSD FKIP 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014)  
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cinta” yaitu buku fiksi, terkumpul 1000 buku lebih dan kelas yang paling banyak 

mengumpulkan buku mendapatkan hadiah.
8
 

 Hasil wawancara kepada kepala perpustakaan MAN 2 yaitu bapak Syaiful 

Anwar S.Pd menurutnya perpustakaan sudah layak dalam menunjang proses 

pembelajaran yaitu sebagai sumber informasi. Petugas perpustakaan dan 

pustakawan pernah mengikuti orientasi atau pembekalan selama 1 hari di 

tanggamus tepatnya di gisting yaitu perpustakaan masyarakat pada tahun 2012. 

Menurutnya perpustakaan MAN 2 sudah cukup lengkap dilihat dari sarana dan 

prasarana hanya saja di perpustakaan ini tidak ada papan tulis sehingga akan 

diajukannya papan tulis, di tambah perpustakaan MAN 2 sudah memiliki cctv 

sehingga mengurangi resiko yang tidak diinginkan, dan menurutnya pun referensi 

buku di sini sudah lengkap. Perpustakaan MAN 2 tidak pernah mengadakan 

perlombaan bagi peserta didik sehingga tahun ini akan diadakannya reward.
9
 

 Hasil wawancara kepada guru biologi di MAN 1 kepada ibu Dra. Hj Yuniarti  

menurutnya peran perpustakaan di MAN 1 sangat baik dalam menunjang 

pembelajaran khususnya biologi, referensi buku di sini sangat lengkap, fasilitas 

yang ada sangat membantu peserta didik, perpustakaan di sini sudah menggunakan 

teknologi jadi semua akses di perpustakaan sudah menggunakan system online. 

Kekurangan perpustakaan di sini menurutnya adalah tidak adanya cctv sehingga 

petugas atau pengelola perpustakaan harus berhati-hati agar tidak terjadi hal yang 

                                                 
8
Eni Hastuti, wawancara denga penulis, Perpustakaan MAN 1 Bandar Lampung, 3 April 2017  

9
Syaiful Anwar, wawancara denga penulis, Perpustakaan MAN 2 Bandar Lampung, 5 April 

2017 
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tidak diinginkan. Untuk memotivasi peserta didik agar belajar di perpustakaan 

yaitu dengan memberikan tugas-tugas yang mengharuskan peserta didik mencari 

informasi di perpustakaan.
10

 

Hasil wawancara kepada salah satu guru biologi di MAN 2 kepada ibu Dra. 

Eny Supriyati bahwa menurutnya peran perpustakaan di MAN 2 cukuplah baik 

dalam menunjang pembelajaran, dilihat dari segi sarana dan prasarana, referensi 

buku biologi di perpustakaan pun sudah lengkap dan materi yang ada di buku 

sangat membantu peserta didik dan guru dalam menunjang pembelajaran di kelas. 

Kekurangan perpustakaan di sini sebagai sumber belajar biologi menurutnya 

adalah tidak adanya referensi sumber belajar biologi selain buku misalnya seperti 

pembelajaran melalui CD/DVD. Untuk memotivasi peserta didik membaca/belajar 

di perpustakaan dengan cara memberikan tugas-tugas yang mengharuskan peserta 

didik belajar di perpustakaan, sehingga termanfaatkanlah sumber belajar biologi di 

perpustakaan.
11

 

 Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan analisa di atas maka dapat di 

katakana perpustakaan di MAN Bandar Lampung memiliki peran yang baik dalam 

menunjang pembelajaran biologi. Perpustakaan di MAN 1 dari segi sarana dan 

prasarana sudah memenuhi standar perpustakaan hanya ada beberapa sarana yang 

kurang lengkap. Sistem pelayanannya perpustakaan MAN 1 pustakawan di 

perpustakaan tersebut sangat ramah dalam melayani pengunjung sehingga 

                                                 
10

Yuniarti, wawancara denga penulis, Perpustakaan MAN 1`Bandar Lampung, 6 April 2017 
11

Eny Supriyati, wawancara denga penulis, Perpustakaan MAN 2 Bandar Lampung, 8 April 

2017 
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membuat pengunjung tidak sungkan bertanya kepada pustakawan, perpustakaan 

MAN 1 juga sudah menerapkan sistem pelayanan tertutup yakni pada tahun 2014 

mengadakan lomba kepada peserta didik antar kelas. Referensi buku biologi di 

MAN 1 juga sangat lengkap sekali sehingga memudahkan peserta didik untuk 

mengerjakan atau menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, hal itu bisa 

dilihat banyaknya peminjaman buku biologi di perpustakaan MAN 1.    

Di samping itu Perpustakaan MAN 1 juga masih banyak kekurangan-

kekurangan yang harus dilengkapi dan dibenahi oleh perpustakaan tersebut, 

sebagai contoh perpustakaan tersebut padahal sudah menerapkan SLiMS (senayan 

library management system) yang seharusnya perpustakaan tersebut sudah di 

lengkapi CCTV dan pada kenyataannya tidak ada. Berdasarkan hasil wawancara 

kepada kepala perpustakaan dan guru biologi bahwa perpustakaan MAN 1 sudah 

layak karena sudah memenuhi standar perpustakaan dan dapat menjadi contoh 

perpustakaan MAN di seluruh kota Bandar Lampung. 

Perpustakaan MAN 2 meskipun sudah baik dalam penerapannya tetapi sarana 

dan prasarananya masih kurang lengkap, referensi buku biologi yang sedikit, 

sehingga peminjaman buku biologi di MAN 2 sangat sedikit jumlahnya. 

Perpustakaan MAN 2 pun dalam pendataannya masih menggunakan sistem 

manual belum menerapkan SLiMS. Akan tetapi perpustakaan di MAN 2 tersebut 

dalam sistem pelayananya sangat ramah sehingga pengunjung pun tidak sungkan 

untuk belajar di perpustakaan.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian serta menganalisis data-data yang diperoleh 

maka dapat disimpulkan bahwa perpustakaan di MAN 1 sangat baik dalam 

menunjang pembelajaran biologi, dari segi sarana dan prasarana sudah memenuhi 

standar perpustakaan hanya ada beberapa sarana yang kurang lengkap. 

perpustakaan MAN 1 juga sudah menerapkan sistem pelayanan tertutup yakni 

pada tahun 2014 mengadakan lomba kepada peserta didik antar kelas. Referensi 

buku biologi di MAN 1 juga sangat lengkap sekali sehingga memudahkan peserta 

didik untuk mengerjakan atau menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh 

guru, hal itu bisa dilihat banyaknya peminjaman buku biologi di perpustakaan 

MAN 1. Perpustakaan MAN 1 pun sudah menerapkan SLiMS (senayan library 

management system). Berdasarkan hasil wawancara kepada kepala perpustakaan 

dan guru biologi bahwa perpustakaan MAN 1 sudah layak karena sudah 

memenuhi standar perpustakaan dan dapat menjadi percontohan perpustakaan 

MAN di seluruh kota Bandar Lampung. 
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Perpustakaan MAN 2 sudah cukup baik sebagai sumber belajar biologi, 

dilihat dari sarana dan prasarana, referensi buku biologi, serta hasil wawancara 

kepada narasumber, perpustakaan MAN 2 belum menerapkan sistem pelayanan 

tertutup dan belum menerapkan SLiMS (senayan library management system). 

Berdasarkan hasil wawancara kepada kepala perpustakaan dan guru biologi bahwa 

perpustakaan MAN 2 menurutnya sudah layak karena sudah memenuhi standar 

perpustakaan.  

B. Saran 

Berdasarka hasil kesimpulan di atas peneliti menyarankan : 

1. Peneliti : Ketika melakukan penelitian tentang peran perpustakaan, harus 

benar-benar teliti dan jeli dalam pengambilan data pengamatan/observasi agar 

data yang didapat valid.   

2. Bagi guru : guru dapat memberikan tugas-tugas kepada peserta didik yang 

mengharuskan peserta didik mencari sumber informasi di perpustakaan 

sekolah. 

3.  Bagu Pustakawan : pustakawan dapat mengelola ruangan semenarik mungkin 

sehingga peserta didik berminat serta nyaman untuk membaca atau belajar di 

perpustakaan. 

4. Sekolah : sekolah dapat mengajukan sarana dan prasarana yang kurang 

lengkap sehingga pengunjung perpustakaan merasa lebih terfasilitasi dengan 

sarana yang ada. 
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