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ABSTRAK 

 

Perpustakaan UPT SD N 9 Lambu Kibang memiliki fasilitas 

di dalamnya yang sudah membantu peserta didik maupun pendidik 

untuk melakukan literasi dan menjadikan bahan koleksi perpustakaan 

sebagai alat untuk melakukan literasi. Namun, meskipun perpustakaan 

UPT SD N 9 Lambu Kibang sudah layak untuk dikunjungi dengan 

koleksi dan fasilitas yang cukup, pengunjung yang datang ke 

perpustakaan masih sangat jarang dan ini menarik bagi peneliti untuk 

mengetahui peran perpustakaan sebagai pusat literasi dalam 

menumbuhkan minat baca peserta didik. Penelitian ini menggunakan 

pendektaan kualitatif bersifat deskriptif. Sumber data yang diperoleh 

dari petugas perpustakaan, kepala sekolah, dan peserta didik serta 

kondisi Ketika kegiatan yang terjadi di dalam UPT SD N 9 Lambu 

Kibang. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan reduksi data, 

penyajian data dan kesimpulan. Uji keabsahan data peneliti 

menggunakan triangulasi data dan member check. Hasil peneltian 

menunjukkan bahwa UPT SD N 9 Lambu Kibang merupakan 

perpustakaan yang sudah layak untuk dikunjungi. Dimana 

perpustakaan memiliki koleksi-koleksi dan sarana, prasarana yang 

memadai guna dimanfaatkan oleh pengunjung baik peserta didik 

ataupun pendidik. Dimana perpustakaan memiliki peran sebagai pusat 

informasi, pusat inovasi, pusta literasi, dan pusat sumber belajar. 

Perpustakaan sebagai pusat literasi kurang terlaksana dengan baik 

untuk peserta didik yang setiap hari diwajibkan untuk melakukan 

literasi. Tidak adanya petugas perpustakaan yang khusus ahli pustaka 

mengakibatkan perpustakaan jarang dikunjungi oleh pengunjung. 

Dengan hal ini, peran perpustakaan sebagai pusat literasi tidak 

terlaksana dengan baik.   

 

Kata Kunci: Peran Perpustakaan dan Pusat Literasi 
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MOTTO 

 

                         

                   

Artinya: “Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari 

kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka 

ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al 

Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta 

mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha 

Kuasa lagi Maha Bijaksana”1
(QS Al-Baqarah:129) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1Andi Subarkah, Al-Qur’an Cordoba Special For Muslimah, (Bandung: PT. 

Cordoba Internasinal, 2018), 23. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum proposal ini diuraikan dengan lanjut, terlebih 

dahulu akan diterangkan tentang makna maupun istilah yang 

ada dalam judul ini. Berikut tujuan guna terhindarnya adanya 

kesalah pahaman dalam penulisan. Judul proposal ini adalah 

“Peran Perpustakan Sebagai Pusat Literasi Dalam 

Menumbuhkan Minat Baca Peserta Didik di UPT SDN 9 

Lambu Kibang Tulang Bawang Barat” dibawah ini uraian 

tentang makna juga istilah judul diatas yakni antara lain: 

1. Peran perpustakaan 

Peran perpustakaan adalah koleksi, mengadakan, 

menyediakan, jurnal ilmiah yang umumnya oleh penerbit 

telah dikemas.
1
 Perpustakaan merupakan suatu bangunan yang 

didirikan di sekolah dengan fasilitas yang memadai guna 

sebagai penunjang dalam kegiatan belajar mengajar dalam 

pendidikan. Perpustakaan merupakan salah satu prasarana 

yang memiliki peran utama dalam pendidikan sekolah. Peran 

perpustakaan sama disegala jenjang sekolah, namun untuk 

fasilitas memiliki perbedaan sesuai dengan kebutuhan pada 

sekolah tersebut. Umumnya untuk perpustakaan di sekolah 

dasar terdapat buku yang bermacam-macam jenis, seperti 

buku pelajaran, dongeng, novel dan lainnya. Sebagaimana 

kebutuhan anak sekolah dasar yaitu membaca dengan buku 

yang tidak monoton. Banyak peserta didik yang lebih 

menyukai buku yang berwarna
2
. 

2. Literasi 

 Literasi adalah kemampuan seseorang dalam membaca dan  

menulis,mendengarkan, berbicara, melihat, menyajikan, dan 

                                                             
1Syamsul Rizal, Rhoni Rodin, Library Role, (kediri: Lembaga Chakra 

Brahmana Lentera, 2021), 18  
2Lubis, Manajemen Perpustakaan, cet. 1 (Yogyakarta: CV Budi Utama, 

2018), 7. 
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berfikir kritis dengan memberikan saran-saran yang baik. 

literat pada literasi ini umumnya tidak buta huruf dikarenakan 

pentingnya memahami huruf dalam bacaan tersebut. Literasi 

juga dapat dikatakan membaca, menulis, menyimak, 

berbicara. Gerakan literasi sekolah diterapkan disemua 

lembaga pendidikan guna membentuk literat yang aktif, 

intelektual dan sportif. Melaksanakan literasi dibutuhkan 

bahan bacaan yang memadai, maka dari itu peran 

perpustakaan yang sebagai tempat penyediaan bahan bacaan 

membantu berjalannya pelaksanaan literasi tersebut
3
. 

3. Minat baca 

 Minat baca adalah munculnya perasaan seang atau 

ketertarikan kuat yang mendorong individu untuk melakukan 

kegiatan membaca sehingga ia melakukannya atas kemauan 

sendiri. Kemudian terdapat upaya untuk melakukan kegiatan 

ini secara berulang. Proses belajar peserta didik memang 

dibutuhkan minat atau motivasi tersebut agar terbentuknya 

jiwa pelajar pada diri peserta didik. Rasa ingin tahu dan 

memiliki dorongan terhadap suatu hal merupakan arti kata 

dari minat. Untuk minat pada peserta didik cenderung 

dikaitkan dengan proses dan hasil belajar dikelas maupun 

diluar kelas. Hasil yang diperoleh tersebut sesuai dengan 

tingkat tinggi rendahnya suatu minat yang dimiliki oleh 

peserta didik
4
.  

4. UPT SD N 9 Lambu Kibang 

Yaitu sekolah yang di dalamnya terdapat sebuah perpustakaan 

yang merupakan objek penelitian penulis. Berdasarkan 

penjelasan di atas maka maksud judul skripsi ini adalah 

penelitian yang berusaha mengetahui peran perpustakaan 

sebagai  pusat literasi dalam menumbuhkan minat baca 

peserta didik di UPT SD N 9 Lambu Kibang.  

                                                             
3Iin Puspasari and Febrina Dafit, „Implementasi Gerakan Literasi Sekolah Di 

Sekolah Dasar‟, Jurnal Basicedu, 5.3 (2021), 14 
<https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i3.939>.  

4Rahim,Farida. Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar ( Jakarta: Bumi 

Aksara, 2020), 29.  
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B. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu langkah untuk mendapatkan 

pengetahuan, pemahaman, intelektual dengan langkah-langkah yang 

sudah ditentukan agar tercapai sesuai dengan tujuan. Dalam proses 

menjalankan pendidikan pendidikan harus dapat diimbangi dengan 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki agar dapat terlaksana dan 

tercapai. Pendidikan diharapkan dapat memberikan perubahan 

terhadap kehidupan yang baik sehingga kehidupan dapat terstruktur 

dan terarah. Pendidikan merupakan peran yang sangat penting dan 

mendasar untuk manusia. Pendidikan tidak hanya bentuk komponen, 

namun pendidikan dapat terbentuk melalui proses untuk mendapatkan 

hasil yang baik
5
. Pada bentuk proses, pendidikan sangat berpengaruh 

dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan 

masyarakat sosial karena pendidikan dan lingkungan sangat 

membutuhkan kerjasama agar tujuan tercapai dengan terarah. 

Sedangkan dalam bentuk hasil, pendidikan mempunyai tujuan yang 

sangat diharapkan melalui proses yang dilakukan agar mampu untuk 

mencapai hasil yang baik. Pendidikan sangat berpengaruh untuk 

manusia menjalankan kehidupannya di masa depan, dengan kemajuan 

yang sangat cepat maka dibutuhkan ilmu pengetahuan yang 

didapatkan melalui pendidikan. Dengan pendidikan maka 

mempermudah manusia untuk interaksi dengan manusia lain, metode-

metode yang digunakan dalam pendidikan juga dapat berpengaruh 

untuk hasil yang didapat. Pendidikan juga dapat menyampaikan 

kemampuan-kemampuan kepada suatu kelompok manusia untuk 

mencapai masa depan yang akan diraih
6
. 

Ilmu yang didapat dari pendidikan diharapkan dapat 

dimanfaatkan oleh manusia dengan baik agar ilmu tersebut berguna 

bagi manusia disekitar kita. Jika ilmu tidak disampaikan atau 

diterapkan dengan baik maka menimbulkan keburukan bagi manusia 

yang menyampaikan dan manusia yang tersampaikan ilmu tersebut. 

Pendidikan merupakan peran utama bagi manusia untuk kelangsungan 

                                                             
5Muhammad Hamdan and Dwi Runjani Juwita, „Psikologi Pendidikan 

Sebagai Dasar Pembelajaran‟, El-Wahdah: Jurnal Pendidikan, 1.1 (2020), 74-75. 
6Muhamad Uyun and Idi Warsah, Psikologi Pendidikan (Yogyakarta: CV 

Budi Utama, 2021), 4. 
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hidup dimasa depan. Karena dimasa depan yang akan datang 

kehidupan berbasis dengan ilmu pengetahuan. Maka, setiap manusia 

diwajibkan untuk menempuh pendidikan yang layak. Tujuan ini 

dilaksanakan agar manusia hidup dengan secara terarah dan 

berkesinabungan dengan kemajuan-kemajuan yang ada di dunia. 

                      

                        

      

Artinya: “ tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi 

semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap 

golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam 

pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan 

kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya 

mereka itu dapat menjaga dirinya” (QS At-Taubah:122) 

Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwasanya ada hubungan 

antar berjihad dengan ditempuhnya pendidikan. Berjihad tidak hanya 

dengan perang, tapi menuntut ilmu dinyatakan untuk berjihad sebab 

menuntut ilmu mempunyai banyak ujian dan penghalang misalkan 

waktu, jarak yang jauh, biaya yang tidak sedikit dan butuh kesabaran 

dalam bisa penyelesaiannya. Begitu juga pada melangkahkan kaki 

guna pergi ke perpustakaan juga ialah perjuangan, dikarenakan jarak 

dan waktu yang menjadi penghalang. Pendidikan dalam bidang 

sekolah mempunyai kontribusi penting untuk menumbuhkan peserta 

didik menjadi suatu kelompok pendidikan yang terarah dalam suatu 

tujuannya. Dengan pendidikan yang saat ini sedang berlanjut, peserta 

didik diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan 

teknologi yang maju. Peserta didik dapat berkesinambungan dengan 

kemajuan teknologi melalui metode-metode yang terdapat didalam 

pendidikan. Pendidik di era globalisasi saat ini sangat bertindak 

digaris utama dalam membimbing peserta didik dalam menjalankan 

kegiatan belajar. Pendidik juga diharapkan mampu menguasai atau 
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memahami teknologi yang digunakan dalam kegiatan belajar 

mengajar yang berperan sebagai media. Berdasarkan dengan kualitas 

dapat membuktikan berhasil atau tidaknya seorang peserta didik 

dalam meraih pendidikan. Dengan kata berhasil atau tidaknya peserta 

didik juga berkesinambungan dengan peran seorang pendidik. Jika 

pendidik tidak melaksanakan tugasnya dengan maksimal maka peserta 

didik tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal pula. Faktor 

penting untuk kelancaran peserta didik dalam melaksanakan 

pendidikan ialah motivasi. Motivasi dalam belajar dianggap sangat 

berperan utama karena adanya kelangsungan belajar ialah memiliki 

sebuah motivasi dari diri serang peserta didik. Munculnya motivasi 

belajar seorang peserta didik saat ini didorong dengan teknologi yang 

ada. Dari jenjang SD, SMP, SMA memanfaatkan kemajuan teknologi 

untuk melaksanakan proses pendidikan
7
. 

 Kecerdasan peserta didik dalam  menjalankan proses 

pendidikan sangat diprioritaskan oleh bidang pendidikan. Kecerdasan 

terebut diutamakan karena guna melihat kualitas kemampuan dalam 

ilmu pengetahuannya berbanding dengan pemikiran yang sesuai 

dengan usianya. Peran pendidik dan kemajuan teknologi merupakan 

faktor sebagai batas kecerdasan peserta didik tersebut. Dengan 

perkembanganya, dapat dibimbing dengan sesuai yang peserta didik 

butuhkan dalam jenjang pendidikannya. Kemampuan yang dimiliki 

oleh peserta didik diharapkan dapat mendapatkan hasil yang baik agar 

tujuan dalam pendidikan sesuai dengan konsep yang ada. Pendidikan 

memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman intelektual kepada 

peserta didik yang memiliki usaha untuk melaksanakan pendidikan 

tersebut. Dalam mendapatkan  tujuan yang berhasil maka pendidikan 

memiliki beberapa faktor pendukung agar tercapainya suatu tujuan 

dalam pendidikan. Minat dan semangat merupakan salah satu faktor 

terpenting dalam meraih suatu pendidikan. Jika tidak memiliki minat 

dan semangat didalam diri seorang peserta didik maka tujuan yang 

akan dicapai tidak akan terlaksana dengan baik. Adapun selain minat 

dan semangat, kesehatan jasmani dan rohani seorang peserta didik 

                                                             
7Euis Mukaromah, „Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi 

Dalam Meningkatkan Gairah Belajar Siswa‟, Indonesian Journal of Education 

Management and Administration Review, 4.1 (2020), 180. 
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juga menjadi faktor dalam melaksanakan pendidikan, mental dan fisik 

yang baik maka akan memudahkan peserta didik untuk mendapatkan 

ilmu pengetahuan yang diberikan oleh pendidik. Pendidikan memiliki 

tujuan yaitu memperoleh pengetahuan dan membentuk kepribadian 

yang baik bagi manusia yang berusaha dalam mendapatkan 

pendidikan yang baik. Tujuan yang dimaksud dalam pendidikan 

tersebut adalah guna mencerdaskan dan memberikan pemahaman 

berupa intelektual sehingga dapat melakukan perubahan hidup yang 

baik. Bahkan terdapat banyak langkah ataupun cara untuk mencapai 

tujuan dalam pendidikan, sehingga tidak ada alasan untuk manusia 

tidak mendapatkannya.  

 Berdasarkan tujuan tersebut untuk mendapatkan hasil yang 

baik, maka dibutuhkannya suatu penunjang atau sistem dorongan 

dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Sistem dorongan atau 

penunjang tersebut berupa sarana dan prasarana yang sangat berperan 

dalam pendidikan tersebut. Sarana dan prasarana ialah penunjang 

yang sangat penting dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar 

didalam pendidikan. Jika sarana dan prasarana tidak terpenuhi dengan 

penuh, maka proses kegiatan belajar menajar tidak akan maksimal 

untuk mendapatkan tujuan yang baik. Terkait dengan penggunaan 

sarana dan prasarana, pendidik juga sangat berperan penting dalam 

penggunaannya. Bimbingan yang baik dari pendidik untuk peserta 

didik sangat dibutuhkan demi kelangsungan kegiatan belajar mengajar 

yang baik. Sarana dan prasarana merupakan salah satu alat sebagai 

penunjang dalam kegiatan belajar mengajar oleh peserta didik. 

Adanya sarana dalam pendidikan diharapkan dapat menimbulkan 

pencapaian yang baik. Sarana dan prasarana pendidikan yang ada juga 

harus digunakan dengan baik agar kesediaan sarana dan prasarana 

tersebut dapat bermanfaat sesuai dengan perannya. Sarana dan 

prasarana pendidikan yang dimaksud tersebut seperti komputer, buku, 

tas, pensil dan pena. Sedangkan prasaran seperti lapangan olahraga, 

bangunan sekolah, laboratorium dan perpustakaan. Sarana dan 

prasarana yang disebutkan terdapat perpustakaan, perpustakaan 

merupakan suatu bangunan yang didirikan di sekolah dengan fasilitas 

yang memadai guna sebagai penunjang dalam kegiatan belajar 

mengajar dalam pendidikan. Perpustakaan merupakan salah satu 
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prasarana yang memiliki peran utama dalam pendidikan sekolah. 

Dengan fasilitas didalam perpustakaan yang sangat berguna bagi 

peserta didik, maka dengan adanya perpustakaan sangat berguna 

dalam keberhasilan suatu tujuan dalam pendidikan sekolah. Untuk 

mendapatkan tujuan pendidikan yaitu mencerdaskan peserta didik, 

maka perpustakaan dapat digunakan untuk penunjang sebagai tempat 

untuk mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. Perpustakaan 

merupakan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah guna memudahkan 

peserta didik untuk mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan 

sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peserta didik tersebut. 

Perpustakaan sekolah umumnya terdapat di sekolah dasar, sekolah 

menengah pertama, sekolah menengah atas dan dijenjang 

perkuliahan
8
. 

Peran perpustakaan sama disegala jenjang sekolah, namun 

untuk fasilitas memiliki perbedaan sesuai dengan kebutuhan pada 

sekolah tersebut. Umumnya untuk perpustakaan di sekolah dasar 

terdapat buku yang bermacam-macam jenis, seperti buku pelajaran, 

dongeng, novel dan lainnya. Sebagaimana kebutuhan anak sekolah 

dasar yaitu membaca dengan buku yang tidak monoton. Banyak 

peserta didik yang lebih menyukai buku yang berwarna. Berdasarkan 

adanya gerakan literasi sekolah yang diterapkan di sekolah, 

diharapkan dapat membantu untuk menumbuhkan minat baca peserta 

didik di sekolah maupun di rumah. Peserta didik terutama kalangan 

sekolah dasar sangat membutuhkan gerakan literasi sekolah tersebut, 

karena peserta didik sekolah dasar masih membutuhkan dorongan 

dalam kegiatan membaca dan menulis. Tingkatan dasar yang 

ditempuh peserta didik membuat salah satu tugas pendidik untuk 

membentuk karakter peserta didik tersebut sebagai literat. Gerakan 

literasi sekolah diterapkan disemua lembaga pendidikan guna 

membentuk literat yang aktif, intelektual dan sportif. Melaksanakan 

literasi dibutuhkan bahan bacaan yang memadai, maka dari itu peran 

perpustakaan yang sebagai tempat penyediaan bahan bacaan 

                                                             
8Arief Rachman Badrudin, „Manajemen Perpustakaan Sekolah Dalam 

Merealisasikan Pengembangan Kurikulum 2013 (Kurtilas) Di Smk Wiradikarya 

Ciseeng Bogor‟, Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 2.01 

(2019), 85-87-<https://doi.org/10.30868/im.v2i01.376>. 
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membantu berjalannya pelaksanaan literasi tersebut. Perpustakaan dan 

gerakan literasi sangat berkesinambungan guna mendapatkan hasil 

tujuan dalam mencerdaskan, melatih membaca serta menulis kepada 

peserta didik. Perpustakaan menjadi tempat dimana siapapun dapat 

memanfaatkan tempat tersebut guna mendapatkan informasi dan ilmu 

pengetahuan yang dibutuhkan. Sedangkan literasi sangat dibutuhkan 

agar peran perpustakaan dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. 

Adanya literasi akan secara tidak langusng peserta didik 

memanfaatkan sarana dan prasarana yang terdapat didalam 

perpustakaan sekolah
9
. 

 UPT SD N 9 Lambu Kibang merupakan satu-satunya sekolah 

dasar yang terdapat di Tiyuh Gunung Sari. Sekolah yang bersifat 

umum termasuk sekolah dasar yang dianggap dapat memberikan ilmu 

pengetahuan dan keislaman yang seimbang. UPT SD N 9 Lambu 

Kibang mempunyai beberapa fasilitas yang dianggap memadai dalam 

proses kegiatan belajar mengajar disekolah. Berkaitan dengan judul 

penelitian, sekolah dasar ini mempunyai perpustakaan yang sudah 

memenuhi standar perpustakaan guna untuk dikunjungi oleh peseta 

didik. Perpustakaan di UPT SD N 9 Lambu Kibang mempunyai 

fasilitas yang terdapat didalamnya yang sangat memadai dan dianggap 

sudah memenuhi kebutuhan yang disesuaikan pada peserta didik. 

Perpustakaan dimanfaatkan oleh peseta didik dan pendidik guna 

menambah wawasan, informasi dan ilmu pengetahuan yang dapat 

membantu proses kegiatan belajar mengajar. Perpustakaan UPT SD N 

9 Lambu Kibang termasuk perpustakaan yang layak dkunjungi peserta 

didik, namun kendala yang dialami oleh perpustakaan tersebut ialah 

kurangnya petugas perpustakaan. Hal ini menjadikan daya tarik bagi 

peneliti untuk mengetahui bagaimana peran perpustakaan sebagai 

pusat literasi dalam menumbuhkan minat baca peserta didik di UPT 

SD N 9 Lambu Kibang. 

 Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti maka 

berikut adalah uraian hasil wawancara: hasil wawacara dengan 

petugas perpustakaan ialah perpustakaan memiliki jumlah buku 4.166 

                                                             
9cahya dhina Rohim and Septina Rahmawati, Di Sekolah Dasar Negeri, 

Kajian Pendidikan Dan Hasil Penelitian, 2020, 2. 
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dengan luas 72 M
2
, buku yang menjadi favorit untuk dibaca oleh 

peserta didik adlaah novel dan cerita bergambar, diperpustakaan 

tersebut memiliki kartu anggota untuk peserta didik meminjam buku. 

Sedangkan hasil wawancara dengan kepala UPT SDN 9 Lambu 

Kibang ialah bahwa perpustakaan tersebut terdapat kendala berupa 

tidak adanya petugas perpustakaan khusus mengelola peprustakaan, 

untuk saat ini slaah satu pendidik ditugaskan untuk mengelola 

perpustakaan tersebut, kinerja petugas perpustakaan baik namun 

terdapat kurangnya karena petugas perpustakaan merangkap menjadi 

pendidik. Hasil wawancara dengan pendidik ialah menurut pendidik 

adanya perpustakaan di UPT SDN 9 Lambu kibang dapat membantu 

kegiatan literasi peserta didik, peran perpustakaan untuk peserta didik 

ialah dalam hal membaca, dengan membaca maka peserta didik dapat 

mendapatkan serta menambah informasi yang dibutuhkan dalah 

kegiatan belajar. Hasil wawancara yang terakhir dengan peserta didik 

ialah bahwa peserta didik jarang berkunjung ke perpustakaan selama 

pembelajaran daring, peserta didik merasa senang jika dapat 

berkunjung ke perpustakaan, kegiatan yang dilakukan ketika di 

perpustakaan yaitu membaca buku dongeng, cerita bergambar dan 

buku mata pelajaran. 

 Berlandasan dengan latar belakang yang sudah penulis 

terangkan tentang banyaknya fungsi dan tujuan perpustakaan, dengan 

begitu penulis tertarik guna meneliti bagaimana peran perpustakaan 

untuk pusat literasi dalam menumbuhkan minat baca peserta didik di 

UPT SDN 9 Lambu Kibang. Maka dari itu penelitian ini ditetapkan 

peneliti di UPT SDN 9 Lambu Kibang, yang peneliti memiliki nilai 

tambah dari sekolah-sekolah lain. UPT SDN 9 Lambu Kibang 

termasuk salah satu sekolah yang bersifat umum, di sekolah tersebut 

memberikan ilmu-ilmu agama dan ilmu pengetahuan yang dapat 

dikatakan seimbang dimana buku yang dibutuhkan disajikan dalam 

perpustakaan juga akan lebih banyak dan seimbang dengan koleksi 

buku-buku disekolah lainnya. Informasi yang peneliti peroleh dengan 

pengelola perpustakaan di UPT SD N 9 Lambu Kibang ketia 

melaksanakan pra penelitian yakni: perpustakaan mempunyai luas 

bangunan kurang lebih 72 m
2
. Tiap hari jumlah pengunjungnya sekitar 

28 orang pada saat perpustakaan dibuka.Jumlah buku yang dimiliki 
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oleh perpustakaan UPT SD N 9 Lambu Kibang kurang lebih 4.166 

buku. Koleksi buku yang perpustakaan sekolah miliki begitu 

bermacam, mulai dari buku mata pelajaran, buku tematik, buku fiksi, 

buku musik, buku lagu daerah, novel, majalah, surat kabar dll. Buku 

yang dipinjam dominan adalah buku dongeng karena peserta didik 

sekolah dasar menyukai buku yang bervariasi warna. Bukan hanya 

koleksi buku yang bisa menunjang aktivitas belajar baik untuk peserta 

didik juga tenaga pendidik, perpustakaan UPT SD N 9 Lambu Kibang 

juga memiliki fasilitas ruangan yang terdapat kipas, rak buku 

sebanyak 12 buah, 14 buah meja belajar, 1 buah meja petugas, , 2 

buah kursi petugas, dan 1 buah lemari. Didasarkan pada pelengkapan 

fasilitas perpustakaan miliki UPT SD N 9 Lambu Kibang bahkan 

jumlah koleksi bahan perpustakaan, peneliti menemukan satu 

permasalahan yaitu perpustakaan jarang dibuka untuk dikunjungi oeh 

peserta didik.Dengan tidak adanya petugas perpustakaan yang khusus 

untuk diperpustakaan mengakibatkan perpustakaan tersebut jarang 

dibuka dan dikunjungi, sehingga literasi yang dilakukan oleh peserta 

didik tidak terlaksana dengan maksimal dan dengan ini maka peneliti 

tertarik ingin melakukan penelitian mengenai “Peran perpustakaan 

sebagai pusat literasi dalam menumbuhkan minat baca peserta didik di 

UPT SD N 9 Lambu Kibang”. 

 

C. Fokus Penelitian 

Guna terhindarnya perluasan masalah pada sebuah bahasan dan 

penelitian dengan hal ini dibutuhkan sebuah fokus penelitian, yaitu: 

peran perpustakaan sebagai pusat literasi dalam menumbuhkan minat 

baca peserta didik di UPT SD N 9 Lambu Kibang.  

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat 

dikemukakan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian dalam 

penelitian ini yaitu: bagaimana peran perpustakaan sebagai pusat 

literasi dalam menumbuhkan minat baca peserta didik di UPT SD N  9 

Lambu Kibang? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berikut tujuan pada penelitian yang dilaksanakan yakni untuk 

mengetahui peran perpustakaan sebagai pusat literasi dalam 

menumbuhkan minat baca peserta didik di UPT SD N 9 Lambu 

Kibang. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1) Manfaat Peelitian 

a) Bagi Peneliti  

 Dalam merealisasikan ilmu yang sudah diperoleh dan 

diupayakan pada pengembangannya dan untuk calon pendidik 

mesti tahu apa saja yang menjadi faktor dan motivasi yang 

memengaruhi peserta didik dalam mengunjung dan 

melaksanakan literasi diperpustakaan. 

b) Bagi Sekolah 

 Untuk membantu sekolah dalam pengembangannya serta 

memberikan saran dalam peran perpustakaan sebagai pusat 

literasi dalam menumbuhkan minat baca peserta didik. 

c) Untuk Peserta Didik 

Guna peserta didik dibiasakan dengan membaca di 

gedung perpustakaan sekolah dengan menemukan 

informasi yang diperlukan, bahkan bisa melatih peserta 

didik untuk literasi dalam menumbuhkan minat baca 

peserta didik tersebut. 

 

G.  Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

1. Fahrudin Arrozi, peran perpustakaan sekolah dalam 

penyediaan sumber belajar peserta didik di MIN 4 Bandar 

Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 

2020. Hasil penelitian tersebut hampir sama dengan isi yang 

ditulis oleh penulis, hanya saja perbedaan terdapat pada objek 

yang diteliti. Jika penelitian tersebut fokus paa penyediaan 

sumber belajar sedangkan milik penulis mengenai pusat 

literasi dalam menumbuhkan minat baca. 



 
 

 
 

12 

2. M. Irhammudin Dawani, kegunaan perpustakaan sekolah 

dalam sumber belajar pendidikan agama islam di SMP 

Muhammadiyah 3 Bandar Lampung, Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung, 2021. Pada penelitian tersebut fokus 

pada manfaat perpustakaan itu sendiri dalam proses belajar 

pada mata pelajaran pendidikan agama islam. Berbeda dengan 

isi pada penulis yang lebih fokus pada peran perpustakaannya  

3. Ahmad Ulul Albab, Pemanfaatan perpustakaan sekolah 

sebagai sumber belajar siswa di SDN Candiwatu Mojokerto, 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 

2018. Pada penelitian tersebut penulis lebih fokus mengenai 

bagaimana manfaat perpustakaan sebagai sumber belajar 

peserta didik yang sasaran nya satu sekolah. 

4. Habibatul Azizah, Peran perpustakaan dalam menumbuhkan 

minat baca siswa SMPN 2 Way Pengubuan Lampung Tengah 

tahun ajaran 2017/2018. Institut Agama Islam Negeri Metro, 

2018. Pada penelitian tersebut penulis fokus mengenai 

bagaimana peran perpustakaan dalam menumbuhkan minat 

baca siswa, jadi lebih fokus pada minat baca. Perbedaan 

dengan penelitian yang dilakukan penulis juga mengaitkan 

dengan literasi. 

 

H.  Metode Penelitian 

1.  Pendekatan dan desain Penelitian 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menemukan dan 

menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan 

dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka. 

Penelitian kualitatif ialah pengumpulan data pada suatu latar 

alamiah dengan maksud menjelaskan masalah yang terjadi dimana 

peneliti sebagai instrument kunci. Pada penelitian ini menggunakan 

penelitian deskriptif kualitatif, Suharsimi (2005:134) menyatakan 

bahwa penelitian deskriptif tujuannya guna mengumpulkan 

informasi atau data yang ada pada lapangan sesuai kebenarannya. 

Penelitian deskriptif menggambarkan, menguraikan dan 

mengartikan dalam bentuk kalimat dan paragraf yang terjadi 
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dilapangan. Dengan menggunakan penelitian kualitiatif diharapkan 

memperoleh pemahaman serta penjelasan yang lebih mendalah 

sehingga peneliti mendapatkan arah masalah yang terjadi tentang 

peran perpustakaan sebagai pusat literasi dalam menumbuhkkan 

minat baca peserta didik di UPT SDN 9 Lambu Kibang Tulang 

Bawang Barat
10

. 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

a. Tempat Penelitian 

 Penelitian di laksanakan di kabupaten Tulang Bawang Barat, 

yaitu di UPT SDN 9 Lambu Kibang letaknya Jl. Rajawali, Desa 

Gunung Sari, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang 

Bawang Barat. 

b. Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan maret sampai selesai 

guna mengetahui peran perpustakaan sebagai pusat literasi 

dalam menumbuhkan minat baca peserta didik di UPT SDN 9 

Lambu Kibang.  

 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada saat melakukan penelitian adalah 

proses yang sangat penting, hal ini dikarenakan pada saat 

pengumpulan data lah peneliti mendapatkan data yang diperlukan. 

Pada pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik 

yang dapat digunakan untuk mendapatkan data yaitu observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 

a.     Observasi 

 Observasi adalah salah satu langkah yang dapat 

digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi dengan 

konteks tertentu, langkah ini dilakukan dengan melihat 

kegiatan dan tindakan yang dilakukan sehari-hari. Pada saat 

melakukan observasi, peneliti dapat melihat dan bertindak 

                                                             
10Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), 

234. 
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dilokasi penelitian dengan secara nyata. Peneliti melakukan 

pengamatan pada tempat penelitian guna melihat, mengamati, 

mengukur suatu obyek yang diamati. Peneliti biasanya 

menggunakan alat bantu untuk melakukan observasi agar saat 

penelitian terdapat informasi secara tiba-tiba maka penliti 

dapat mengolah informasi tersebut pada saat melakukan 

observasi dibutuhkan petunjuk ataupun panduan yang 

digunakan oleh peneliti guna memeriksa dengan cara 

mencocokan situasi yang nyata dengan panduan standar 

nasional perpustakaan. Berikut panduan untuk melakukan 

observasi: 

 

Tabel 1 

Daftar Member Check Indikator Perpustakaan Yang Baik 

a. Standar Koleksi Perpustakaan 

No Daftar Koleksi Check (√) Jumlah 

1 Buku mata pelajaran   

2 Buku non fiksi   

3 Buku tematik   

4 Novel   

5 Majalah   

6 Surat kabar   

7 Buku music   

8 Buku lagu daerah   

9 Rekaman 

kaset/video 

  

10 Poster   
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b. Standar sarana dan prasarana perpustkaan 

No Daftar sarana dan prasarana Check (√) Jumlah 

1 Rak buku   

2 Lemari katalog   

3 Meja baca   

4 Kursi baca   

5 Meja petugas   

6 Kursi petugas   

7 Meja sirkulasi   

8 Mesin tik/computer   

9 Papan pengumuman   

 

c. Standar pelayanan perpustakaan  

No 1 2 

Check (√)   

Pelayanan  Sirkulasi Referensi 

Deskripsi    

 

d.  Standar tenaga perpustakaan 

No Tenaga Perpustakaan Check (√) Jumlah Deskripsi 

1 Kepala Perpustakaan    

2 PetugasPerpustakaan    

 

e. Standar penyelenggaraan perpustakaan 

No Standar penyelenggaraan perpustakaan Check (√) 

1 Standar sekolah menyelengarakan perpustakaan 

sekolah 

 

2 Perpustakaan sebagai bagian integral dari 

sekolah berada di bawah tanggung jawab kepala 

sekolah 
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3 Perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar  

4 Perpustakaan sekolah merupakan unit kerja yang 

melakukan kegiatan fungsi pengadaan, 

pengolahan, penyimpanan materi untuk 

mendukung pembelajaran 

 

5 Kegiatan dan fungsi perpustakaan dapat 

dikelompokan menjadi 2 yaitu layanan teknis dan 

layanan pembaca 

 

6 Perpustakaan sekolah dipimpin oleh kepala 

perpustakaan sekolah yang ditunjuk dan 

ditetapkan berdasarkan surat tugas kepala 

sekolah 

 

7 Unit perpustakaan sekolah dalam struktur 

organisasi sekolah 

 

 

b.    Interview (Wawancara) 

Yakni suatu proses yang dilakukan oleh dua orang atau lebih 

yang didalamnya melakukan tanya jawab sehingga mendapatkan 

informasi dan topik tertentu. Teknik pengumpulan data dengan  

wawancara peneliti sebagai pewawancara dan orang yang paham 

mengenai perpustakaan ialah sebagai narasumber. Pertanyaan yang 

diajukan oleh peneliti/pewawancara guna untuk mendapatkan 

informasiyang lengkap agar dapat membantu proses didalam 

masalah penelitian. Dalam teknik pengumpulan data, observasi dan 

wawancara dapat dikatakan teknik yang penting. Pada saat 

dilapangan, peneliti dapat mengimplementasikan keduanya guna 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Peneliti dapat 

mengajukan pertanyaan pada saat wawancara serta dapat 

melakukan observasi tindak langsung. Pada saat wawancara, 

peneliti membutuhkan acuan atau panduan untuk diberikan oleh 

narasumber agar tidak ada perluasan masalah dan lebih fokus 

untuk mendapatkan informasinya
11

. Berikut beberapa pertanyaan 

                                                             
11Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2019), 411-

421. 
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yang sudah disiapkan oleh peneliti untuk diajukan kepada beberapa 

narasumber yang paham mengenai perpustakaan: 

Daftar pertanyaan dengan petugas perpustakaan: 

1. Bagaimana kondisi perpustakaan saat ini? 

2. Berapa jumlah buku yang terdapat di perpustakaan? 

3. Buku apa yang menjadi favorit anak Ketika membaca 

diperpustakaan? 

4. Buku apa saja pendidik atau peserta didik sering pinjam? 

5. Berapa jumlahnya pengunjung perpustakaan pada sehari? 

6. Berapa jumlah buku yang terdapat di perpustakaan? 

7. Adakah penaikan ketika tiap bulan dalam jumlah buku yang 

dipinjam? 

8. Adakah peningkatan dalam setiap bulan pada jumlah 

pengunjung? 

9. Apa saja yang dilakukan oleh peserta didik saat mengunjungi 

perpustakaan? 

10. Adakah peserta didik yang kurang minat berkunjung ke 

perpustakaan? 

11. Bagaimana kondisi perpustakaan saat peserta didik 

berkunjung? 

12. Berapa luas perpustakaan UPT SDN 9 Lambu Kibang? 

13. Kendala apa yang terjadi pada perpustakaan? 

14. Begaiamana cara agar kita dapat meminjam buku? 

15. Apakah buku yang berada di perpustakaan sudah lulus 

pemeriksaan sesuai umur pembaca? 

Daftar pertanyaan dengan pendidik: 

1. Bagaimana gagasan anda tentang perpustakaan yang ada di 

UPT SDN 9 Lambu Kibang? 

2. Apakah anda sering atau pernah mengunjungi perpustakaan? 

3. Apa yang anda lakukan ketika sedang melakukan kunjungan 

ke perpustakan sekolah? 
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4. Pernahkah anda mengajak peserta didik dalam melakuka 

kegiatan belajar mengajar di perpustakaan? 

5. Bila pernah, aktivitas belajar yang seperti apa? Jika tidak 

pernah, mengapa? 

6. Menurut anda, apa sebenarnya peran perpustakaan sekolah 

baik untuk peserta didik maupun pendidik? 

7. Apakah penting sebuah sekolah memiliki 

perpustakaan?mengapa? 

8. Menurut anda, kendala apa jika terdapat peserta didik yang 

jarang untuk mengunjungi perpustakaan? 

9. Bagaimana cara anda untuk mengarahkan peserta didik agar 

mengunjungi perpustakaan? 

10. Menurut anda, setujukah anda jika perpustakaan sebagai pusat 

literasi dalam menumbuhkan minat baca peserta didik? 

Mengapa? 

Daftar pertanyaan dengan Kepala Sekolah: 

1. Apakah perpustakaan ini memiliki petugas perpustakaan? Jika 

ada, berapa petugas perpustakaan? Jika tidak, mengapa? 

2. Apakah perpustakaan memiliki donatur buku? 

3. Apakah ada kenaikan atau pengurangan buku  setiap 

tahunnya? 

4. Apakah anda sering berkunjung ke perpustakaan? 

5. Menurut anda, bagaimana suasana perpustakaan jika peserta 

didik sedang berkunjung? 

6. Menurut anda, bagaimana kinerja petugas perpustakaan? 

7. Apakah terdapat kendala pada perpustakaan? 

8. Menurut anda, setujukah anda jika perpustakaan sebagai pusat 

literasi dalam menumbuhkan minat baca peserta didik? 

Mengapa? 

Daftar pertanyaan dengan peserta didik: 

1. Apakah adik sering berkunjung ke perpustakaan? 

2. Apakah suasana perpustakaan menyenangkan? Jika tidak, 

mengapa? 
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3. Apa yang membuat adik suka/sering/tidak berkunjung ke 

perpustakaan? 

4. Apakah adik pernah diajak belajar ke perpustakaan oleh 

bapak/ibu guru? 

5. Bagaimana pelayanan petugas perpustakaan jika adik 

berkunjung? 

6. Apa saja yang adik lakukan jika berkunjung ke perpustakaan? 

7. Menurut adik, apakah perpustakaan penting bagi peserta 

didik?mengapa? 

8. Apakah adik setuju jika perpustakaan sebagai pusat literasi 

dalam menumbuhkan minat baca bagi peserta didik? 

Mengapa? 

 

c.   Dokumentasi 

 Dokumentasi ialah salah satu teknik pengumpulan data yang 

digunakan oleh peneliti, dokumentasi dikatakan sebagai jejak 

digital yang dapat menyimpan momen atau peristiwa yang sudah 

terlaksana. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, karya-

karya, video, rekaman, dan lainnya. Teknik pengumpulan data 

yang berupa dokumentasi ini digunakan untuk membantu 

mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. 

Sebelumya peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

berupa observasi dan wawancara, agar hasil penelitian observasi 

dan wawancara dapat bersifat akurat/dapat dipercaya maka 

didukung dengan dokumentasi
12

. 

3.  Pemeriksaan Keabsahan Data 

Memeriksa keabsahan data ialah aktivitas terpenting yang 

peneliti laksanakan guna pmemeriksa data yang sudah didapat dari 

pengumpulan data. Peneliti menggunakan 2 teknik pemeriksaan 

keabsahan data yaitu sebagai berikut: 

 

 

                                                             
12Albi Anggito and Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jawa 

Barat: CV Jejak, 2018), 109. 
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a. Triangulasi 

Dalam pemeriksaan keabsahan data, teknik triangulasi 

merupakan teknik yang digunakan peneliti dengan mengecek 

kembali data-data yang diperoleh melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Peneliti mendapatkan data 

mengenai peran perpustakaan serta melaksanakan observasi 

sebagian dokumen perpustakaan guna dipastikannya kebenaran 

aktivitas peran perpustakaan itu. 

b. Menggunakan Member Check 

Member check digunakan peneliti guna memeriksa 

keabsahan data yang peneliti dapat. Member check dipakai 

dalam mengecek kembali informasi yang dihasilkan dengan 

narasumber atau pemberi informasi. Sesudah data disimpulkan 

oleh peneliti berikutnya mendeskripsikan, menguraikan dan 

memaknai dengan tertulis dan mengecek kembali pada sumber 

data agar mengetahui faktanya. 

 

4. Teknik Analisis Data 

 Setelah informasi atau data yang di perlukan sudah terkumpul, 

maka proses selanjutnya ialah analisis data. Analisis data adalah 

langkah yang dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, 

menyusun data-data yang diperoleh dari observasi, wawancara, 

dokumentasi dengan terstruktur. Kemudian data tersebut 

dikelompokkan kebagian bagian tertentu sesuai data yang 

dibutuhkan untuk ditinjua, dan menyusun kesimpulan agar dapat 

dipahami dengan mudah oleh peneliti atau ornag lain. Analisis data 

deskriptif kualitatif adalah analisis yang menggambarkan, 

menguraikan, mendeskripsikan proses dan data data yang diperoleh 

peneliti saat melakukan penelitian sehingga memperoleh 

pemaparan pada data tersebut dengan kondisi yang nyata. Tujuan 

analisis deskriptif kualitatif ialah guna memaparkan, menjelaskan, 

mendeskripsikan secara tepat data-data dengan sebenar-benarnya 

sesuai keadaan yang nyata. 
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Analisis ini menggunakan tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan menyimpulkan: 

a. Reduksi data 

 Reduksi data adalah proses memilih, merangkum, 

mengelompokkan data yang bersifat penting, bagian-bagian yang 

pokok sehingga dapat difokuskan sesuai kebutuhan. Reduksi data 

dilakukan agar mendapatkan gambaran pada data yang 

dikumpulkan saat penelitian sehingga mempermudah peneliti 

untuk melaksanakan pengelompokkan data yang diperlukan pada 

proses selanjutnya. Semakin lama peneliti melakukan penelitian 

maka semakin banyak pula data yang diperoleh, maka dengan 

reduksi data dapat menyederhanakan data-data tersebut agar lebih 

fokus. Data yang didapatkan oleh peneliti hasil dari observasi, 

wawancara, dan dokumentasi mengenai seluruh kegiatan yang 

dilaksanakan dan terjadi diperpustakaan, sebagai semestinya 

perpustakaan berperan sebagai pusat literasi dalam menumbuhkan 

minat baca peserta didik saat proses pendidikan
13

. 

b. Penyajian data 

 Penyajian data adalah proses untuk mengaitan atau 

mengorganisasikan data yang diperoleh dengan tujuan agar data 

tersebut mudah dipahami sehingga dapat membentuk kesimpulan 

atau saran yang ditentukan. Dalam penajian data penelitian 

biasanya penelitian kualitatif menggunakan teks yang bersifat 

naratif atau menguraikan data-data yang diperoleh dari observasi, 

wawancara, dan dokumntasi mengenai peran perpustakaan sebagai 

pusta literasi dalam menumbuhkan minat baca peserta didik 

c. Menyimpulkan  

 Kesimpulan merupakan proses akhir dalam analisis data untuk 

menyimpulkan hasil akhir. Untuk membuat kesimpulan tidak jauh 

dari mengkaitkan data-data yang valid ang didapatkan pada hasil 

observasi, wawancara, dan dokumentasi berikutnya 

disederhanalakn melalui mendeskripsikan peran perpustakaan 

                                                             
13Sugiyono, 431-447. 
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sebagai pusat literasi dalam menumbuhkan minat baca peserta 

didik di UPT SDN 9 Lambu Kibang Tulang Bawang Barat. 

 

I.   Sistematika Pembahasan 

Proposal ini didalamnya membahas beberapa pembahasan yang 

terdiri dari bab I, bab II, dan bab III. Pada bab I membahas mengenai 

penegasan judul yang judul tersebut ditegaskan agar mendapat fokus 

dari judul tersebut, latar belakang masalah yang diteliti, fokus dan sub 

fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan mengambil 4 

contoh skripsi yang judulnya hampir sama, metode penelitian 

didalamnya menjelaskan metode dan pendekatan yang digunakan oleh 

peneliti untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, sistematika 

pembahasan. Sedangkan bab II membahas mengenai landasan teori 

yang di fokuskan dari 3 variabel. Yang terakhir bab III membahas 

mengenai gambaran umum objek, penyajian fakta dan data penelitian 

yang diambil dari melakukan pra penelitian. Pada bab IV membahas 

mengenai analisis data yang diperoleh dari penelitian, terakhir bab V 

membahas kesimpulan dan rekomendasi atau saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Literasi 

1. Pengertian Literasi 

Literasi berasal dari kata Literacy (bahasa inggris) yang 

memiliki makna yaitu orang yang belajar. literasi memiliki 

beragam jenis, tidak hanya kemampuan membaca dan menulis 

namun juga dapat dihubungkan dengan kondisi saat ini 

perkembangan teknologi yang meningkat maka terdapat literasi 

informasi, literasi sains, dan literasi teknologi. Pada dasarnya 

kemampuan membaca adalah pondasi terpenting dalam keadaan 

perkembangan yang ada saat ini
14

. Secara tradisional “literasi” 

sebagai kemampuan membaca dan menulis. Literasi tidak anya 

beraitan dengan membaca dan menulis melainkan segenap 

kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan 

menciptakan, mengkomunikasikan, memperhitungkan an 

menggunkaan bahan-bahan cetak dan tertulis
15

. Literasi adalah 

kemampuan seseorang dalam membaca dan  menulis, 

mendengarkan, berbicara, melihat, menyajikan, dan berfikir kritis 

dengan memberikan saran-saran yang baik. literat pada literasi ini 

umumnya tidak buta huruf dikarenakan pentingnya memahami 

huruf dalam bacaan tersebut. Literasi juga dapat dikatakan 

membaca, menulis, menyimak, berbicara
16

. Literasi pada 

umumnya dikenal dengan membaca, namulebih tepatya literasi 

adalah membaca yang menjadi kunci aspek keampuan Bahasa 

lain
17

. 

                                                             
14Saeful Amri and Eliya Rochmah, „Pengaruh Kemampuan Literasi Membaca 

Terhadap Prestasi Belajar Siswa Sekolah Dasar‟, EduHumaniora | Jurnal Pendidikan 
Dasar Kampus Cibiru, 13.1 (2021), 53 <https://doi.org/10.17509/eh.v13i1.25916>. 

15Chairul Rizal, dkk, Literasi Digital, (Sumatera Barat: PT Global Eksekutif 

Teknologi, 2022), 4  
16Abidin Yunus, Tita Mulyati, and Hana Yunansah, Pembelajaran Literasi, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 1. 
17Farid Ahmadi, dkk, Media Literasi Sekolah, (Jawa Tegah: CV Pilar 

Nusantara, 2022), 5  
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Literasi umumnya dikenal dengan membaca dan menulis, 

namun Delarasi Praha (2003) mengatakan bahwa literasi juga 

berkaitan dengan bagaimana seseorang dalam berinterasi 

komunikasi disekitar kehidupan bermasyarakat. Literasi juga 

dapat dikatakan salah satu ilmu dalam bersosialisasi diluar 

dengan pengetahuan bahasa dan budaya. Pada dasarnya untuk 

berinteraksi diluar maka dibutuhkan kemampuan membaca, 

menulis, berbicara dan menyimak sebagaimana yang tercantum 

didalam literasi tersebut. Kemampuan tersebut sangat utama kita 

miliki setiap manusia atau individu untuk membuktikan bahwa 

kita dapat mengimbangi dalam bersosialisasi dengan masyarakat 

diluar
18

.  

Salah satu keberhasilan seseorang dalam bersosialiasi dapat 

ditentukan adanya kemampuan membaca. Hal ini dikarenakan 

kemampuan membaca memiliki peran utama dalam seseorang 

berinteraksi dan mendapatkan informasi serta ilmu pengetahuan. 

Dengan kurangnya kemampuan membaca mkaa dapat 

menghambat seseorang untuk melakukan kegiatan 

bermasyarakat, untuk mendapatkan informasi dan ilmu 

pengetahuan dibutuhkanya kemampuan membaca atau literasi. 

Dengan meningkatnya perkembangan ilmu pengetahuan maka 

seseorang dituntut untuk mempunyai kemampuan membaca yang 

lebih baik. Hal ini bertujuan agar seseorang dapat beriring dengan 

perkembangan zaman yang ada. 

Berdasarkan uraian diatas, literasi sangat berpengaruh untuk 

keberhasilan dalam belajar mengajar. Adanya gerakan literasi 

sekolah (GLS)  maka dapat menjadi sarana bagi peserta didik 

dalam mengenal, memahami, menerapkan ilmu yag didapat di 

sekolah.  Gerakan literasi sekolah ialah gerapakan yang 

menguatkan gerakan penumbuhan budi pekerti, pemerintah 

mengeluarka kebijakan penumbuhan budi pekerti salah satunya 

                                                             
18Suparman Budiharto, Triyono, „Mengembangkan Gerakan Literasi Sekolah 

Internasional Untuk Evaluasi Prestasi in International Reading Literacy Study 
Organization for Economic Cooperation and Development ) Dalam Programme For‟, 

Literasi Sekolah Sebagai Upaya Penciptaan Masyarakat Pebelajar Yang Berdampak 

Pada Peningkatan Kualitas Pendidkan, 5.1 (2018), 156. 
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yaitu literasi. Sebagaimana dijelaskan dalam peraturan menteri 

pendidikan dan kebudayaan nomor 23 tahun 2015. Kegiatan 

dalam gerakan tersebut ialah “kegiatan 15 menit membaca buku 

non pelajaran sebelum waktu belajar dimulai” yang mana saat ini 

diterapkan di sekolah seperti pojok baca. Pembiasaan 15 menit 

membaca sebelum memulai proses pembelajara dilakukan 

dengan membaa buku yang bukan mengenai pelajaran, namun 

seperti buku cerita ataupun lainyya yang bertujuan agar peserta 

didik menambah wawasan dan pengalaman yang lebih untuk 

menunjang proses literasi yang dilaksanakan di sekolah. Hal ini 

diperkuat dengan adanya UU Nomor 23 tahun 2015 tentang 

penumbuhan budi  pekerti yaitu pada point mengembangkan 

potensi diri peserta didik seara utuh yang berbunyi: 

“Setiap peserta didik memiliki potensi yang beragam. Sekolah 

hendaknya memfasilitasi secara maksimal agar potensi peserta 

didik dapat menumbuhkan dan mengembangkannya”. Kegiatan 

wajib: 

a. Menggunakan 15 menit sebelum memulai pelajaran 

hendaknya untuk membaca buku selain buku mata pelajaran. 

b. Melakukan kegiatan olah fisik seperti senam agar kebugaran 

jasmani peserta didik dapat terjaga sehingga bersemangat 

untuk mengikuti proses pelajaran. 

Dengan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa literasi 

memiliki konteks yang kuat untuk membantu memahami, 

mendalami pengetahuan yang berdasarkan ilmu membaca, 

menulis, menyimak, dan mendengarkan.  

 

2. Tujuan  Literasi 

Tujuan gerakan literasi dibedakan menjadi 2 macam yaitu tujuan 

umum dan tujuan khusus. Tujuan umum literasi ialah 

menumbuhkembangkan budi pekerti peserta didik melalui gerakan 

literasi sekolah. Tujuan khusus gerakan literasi antara lain: 
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1. Menumbuhkembangkan budaya literasi sekolah 

2. Meningkatkan motivasi masyarakat dan lingkungan sekolah 

sebagai literat. 

3. Mewujudkan sekolah untuk menjadikan taman baca atau 

pojok baca yang menciptakan minat dan  motivasi peserta 

didik untuk membaca. 

4. Menjaga keberhasilan kegiatan belajar mengajar dengan 

menyediakan bahan bacaan
19

. 

 

3. Komponen-Komponen Literasi 

Adapun komponen literasi yang terdiri dari sebagai berikut: 

1. Literasi Dini 

Literasi dini merupakan melatih kemampuan seseorang dalam 

hal menyimak, mengerti mengenai bahasa, dan berinteraksi berupa 

komunikasi yang diperantarakan dengan bentuk gambar dan lisan. 

Literasi dini sangat diperlukan agar dapat terlatih sejak dini 

mengenai pemahaman, menyimak tersebut. Pemahaman dalam 

komunikasi ialah hal utama yang diperlukan sejak awal karna hal 

tersebut termasuk pondasi dalam berinterasi dengan orang sekitar 

yang kita temui. Diharapkan literasi dini dapat terlaksana dengan 

baik untuk menyelamatkan seseorang dalam hal komunikasi yang 

baik di kehidupan sosial. 

2. Literasi Dasar 

Literasi dasar merupakan kemampuan dasar seseorang dalam 

melatih dibagian membaca, menulis, menyimak, dan berbicaraa. 

Literasi dasar bertujuan untuk meningkatkan kemampuan yang 

dimiliki seseorang dalam bidang membaca, menulis, menyimak, 

dan mendengarkan. Kemampuan tersebut sangat penting untuk 

melanjutkan kemampuan-kemampuan lain dalam berbagai jenis 

literasi.  

 

                                                             
19Iin Puspasari and Febrina Dafit, „Implementasi Gerakan Literasi Sekolah Di 

Sekolah Dasar‟, Jurnal Basicedu, 5.3 (2021), 10 

<https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i3.939>. 



 
 

 
 

27 

3. Literasi Teknologi 

Literasi teknologi merupakan kemampuan seseorang dalam 

bidang atau ilmu teknologi. Literasi teknologi diharapkan dapat 

melatih pemahaman serta keahlian dibidang teknologi. Sesuai 

dengan kemajuan yang terjadi saat ini, utuk mendapatkan 

informasi dan ilmu pengetahuan juga tidak jauh dari teknologi 

yang canggih. Maka dari itu dibutuhkan kemampuan yang baik 

untuk memenuhi kebutuhan informasi. 

4. Literasi Perpustakaan 

Literasi perpustakaan merupakan kemampuan seseorang 

dalam memahami bahan ajar, bahan bacaan serta informasi yang 

didapat dalam perpustakaan. Kemampuan ini digunakan ketika 

seseorang akan membuat suatu karya tulis dan karya ilmiah. 

Banyak macam yang disediakan oleh perpustakaan, bahan ajar 

yang tersedia tidak hanya satu atau dua macam. Bahan bacaan juga 

yang terdapat diperpustakaan tidak hanya sedikit, buku fiksi dan 

nonfiksi dari berbagai judul juga tersedia. Demikian diperlukan 

kemampuan dalam bidang perpustakaan atau literasi perpustakaan. 

Literasi perpustakaan bertujuan untuk membantu literat mudah 

memahami dan membedaka karya-karya yang terdapat 

diperpustakaan. 

5. Literasi Visual 

Literasi visual merupakan kemampuan seseorang dalam 

memahami dan menguasai informasi yang berasal dari bentuk 

visual atau gambar. Pemahaman mengenai literasi visual memang 

dibutuhkan, karena informasi dapat kita peroleh melalui visual atau 

gambar. Literasi visual membutuhkan pemahaman mengenai 

literasi dasar, untuk memahaminya maka seseorang harus 

menguasai literasi dasar terlebih dahulu 

6. Literasi Media 

Literasi merupakan kemampuan seseorang dalam pemahaman 

mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan media. 

Pemahaman terhadap media membuat seseorang mendapatkan dan 

menguasai informasi yang tersedia melalui media. Kemampuan 

tersebut digunakan untuk memilah bagian-bagian yang baik dan 
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buruk. Literasi media dapat diterapkan pada segala kalangan baik 

tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi serta masyarakat luar 

yang minat dalam melatih literasi media
20

.  

 

B. Perpustakaan  

1. Pengertian Perpustakaan 

Menurut Sulistyo Basuki, Perpustakaan adalah gedung atau 

ruangan yang terdapat penyimpanan banyak informasi atau ilmu 

yang berupa media cetak atau media digital yang dapat 

dimanfaatkan sebagai pusat literasi
21

. Perpustakaan sekolah adalah 

perpustakaan yang berada pada lembaga pendidikan sekolah, yang 

merupakan bagian integral dari sekolah yang bersangkutan dan 

merupakan sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan 

pendidikan sekolah yang bersangkutan
22

. Peran perpustakaan 

adalah koleksi, mengadakan, menyediakan, jurnal ilmiah yang 

umumnya oleh penerbit telah dikemas.
23

 Perpustakaan sebagai 

pusat literasi yang didalamnya terdapat banyak informasi berupa 

media cetak seperti buku, majalah, novel, surat, modul, dan lain-

lain. Sedangkan media digital seperti rekaman, film, komputer, 

video dan lain-lain
24

.  

Menurut Undang-Undang Perpustakaan Bab 1 pasal 1, 

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya 

cetak, dan/atau karya rekam secara professional dengan sistem 

yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, 

pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Sesuai dengan 

pernyataan undang-undang perpustakaan tersebut dapat diartikan 

                                                             
20Fadilah, Ika, „Konsep Dasar Gerakan Literasi Sekolah Pada Pemendikbud 

Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti‟,Jurnal Pendidikan Dasar 

Islam, 10.01 (2018), 94-95. 
21Lubis, Manajemen Perpustakaan, cet. 1 (Yogyakarta: CV Budi Utama, 

2018)3-4. 
22Hartono, Manajemen Perpustakaan sSekolah, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2020), 26  
23Syamsul Rizal, Rhoni Rodin, Library Role, (kediri: Lembaga Chakra 

Brahmana Lentera, 2021), 18  
24Anwar Sudirman, Makskur Said, and Jailani Muhammad, Manajemen 

Perpustakaan (riau: PT Indragiri Dot Com, 2019), 7. 
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bahwa perpustakaan pusat dari segala informasi yang 

menggunakan lebih dari satu media yang didalamnya dapat 

dimanfaatkan sebagai akses dalam mendapatkan ilmu pengetahuan 

sesuai dengan kebutuhannya. Perpustakaan ialah bangunan yang 

didirikan dengan didalamnya terdapat sumber segala ilmu 

pengetahuan baik yang formal maupun non formal dengan tujuan 

untuk menyediakan seseorang yang membutuhkan informasi. 

Penataan sarana dan prasarana yang ada didalam perpustakaan 

sangat diperhatikan karena agar memudahkan seseorang untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhan. Pada dasarnya 

perpustakaan merupakan sarana dan prasarana utama bagi 

seseorang yang melakukan keterampilan membaca atau sering 

disebut literasi
25

. 

Perpustakaan  sekolah ialah suatu gedung  yang dibangun 

dengan disertai sarana prasarana didalamnya berisikan buku-buku 

atau lainnya yang dapat didapatkan informasinya. Tujuan 

perpustakaan sekolah salah satunya ialah untuk menjadi perantara 

ilmu pengetahuan dan informasi tersampaikan kepada peserta 

diidik. Tersampainya hal tersebut dengan melatih literasi pada 

peserta didik agar memiliki minat baca yang tinggi dengan 

bimbingan dan dorongan dari pendidik itu sendiri. Karena, peserta 

diidk tidak akan melangkah sendiri ke tujuan tanpa adanya 

dorongan dari pendidik, orang tua dan masyarakat sekitar. Pada 

dasarnya perpustakaan merupakan sarana dan prasarana utama bagi 

seseorang yang melakukan keterampilan membaca atau sering 

disebut literasi 

Perpustakaan sekolah ialah suatu gedung yang dibangun 

dengan disertaisarana prasarana didalamnya berisikan buku-buku 

atau lainnya yang dapat didapatkan informasinya. Tujuan 

perpustakaan sekolah salah satunya ialah untuk menjadi perantara 

ilmu pengetahuan dan informasi tersampaikan kepada peserta 

diidik. Tersampainya hal tersebut dengan melatih literasi pada 

peserta didik agar memiliki minat baca yang tinggi dengan 

                                                             
25Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Undang-

Undang Perpustakaan (Yogyakarta: Pustaka Mahardika), 3. 
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bimbingan dan dorongan dari pendidik itu sendiri. Karena, peserta 

diidk tidak akan melangkah sendiri ke tujuan tanpa adanya 

dorongan dari pendidik, orang tua dan masyarkat sekitar. Dalam 

ruangan yang terdapat sarana dan prasarana untuk mendapatkan 

informasi dan ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan sebagai pusat 

literasi oleh banyak orang merupakan istilah dari pepustakaan. 

Sarana prasarana yang ada didalamnya diharapkan dapat 

memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh seseorang 

sehingga dapat memaksimalkan dalam kegiatan pelayanan 

informasi. Dengan adanya perpustakaan yang baik diharapkan 

dapat menimbulkan timbal balik yang baik agar peran 

peprustakaan sebagai pusat literasi dapat tercapai secara maksimal.  

Suatu alat yang digunakan sebagai peran utama untuk 

menunjang suatu aktivitas lembaga pendidikan yang bertujuan 

untuk mendapatkan informasi dan imu pegetahuan dapat diartikan 

sebagai perpustakaan. Ilmu pengetahuan dan informasi yang 

dibutuhkan diperoleh dari sarana dan prasaran yang disediakan 

didalam perpustakaan seperti buku, film, kaset, surat kabar dan 

lainnya. Buku yang terdapat diperpustakaan berupa buku mata 

pelajaran, materi umum, novel, majalah, surat kabar. Sehingga 

dapat memperluas wawasan seseorang agar dapat mengetahui 

informasi yang ada disekitar. Di lembaga pendidikan, perpustakaan 

sangat berperan penting untuk peserta didik agar dapat membantu 

dan melayani dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Dengan 

literasi maka peserta didik secara tidak langsung memperoleh 

beberapa informasi mengenai bidang pendidikan yang sedang 

dicapai. Dikarenakan bahan-ahan ajar yag digunakan terdapat 

didalam perpustakaan, sehingga hubunga antara proses kegiatan 

belajar mengajar dengan perputakaan sangat terhubung. Dengan 

peserta didik berkunjung ke perpustakaan maka dapat membantu 

untuk menumbuhkan minat baca peserta didik. Melalui literasi 

maka tujuan tersebut dapat terapai dengan baik, karena literasi 

merupakan suatu kegiatan mengenai keterampilan membaca
26

. 

                                                             
26Nopianti, Yulaini Erma, and Widhi Rachmawati Diana, „Analisis 

Manajemen Pengelolaan Perpustakaan Sekolah Dalam Meningkatkan Motivasi 
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2. Tujuan dan Manfaat Perpustakaan Sekolah 

 

1َ)َآْقَزْأبِآْسِمَزبَِّكآلَِّذىَخلَقََ 2َ)ََخلَقَآْنسنَِمْنَعلَقَ ( 3َ)َآْقَزْأَوَربَُّكآْْلَْكَزمَ ( َآلَِّذْىَعلََّمبِآْلقَلَنََ(

 (5َ)َْنسنََمالَْميَْعلَنَْإلَِعلََّمآ(4َ)

Artinya: “bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang 

menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal 

darah, bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. 

Yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam. Dia 

mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya” 

(QS. Al-Alaq: 1-5).  

Ayat tersebut menjelaskan tentang pentingnya membaca dan 

menulis untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Membaca dan menulis 

memiliki keutamaan sehinga disebutkan dalam firmanNya. Cara untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan yang kita miliki dengan membaca 

dan menulis.  Tanpa menulis dan membaca maka ayat dan ajaran 

islam tidak akan tersampaikan. Selain itu pula, ilmu pengetahuan pula 

tidak akan didapatkan tanpa membaca dan menulis. Maka hal ini 

untuk mengkaji ilmu pengetahuan yang ada di dunia maka dibutuhkan 

proses dengan membaca dan menulis. Berikut tujuan perpustakaan 

yaitu memberikan bahan bacaan dan bahan ajar yang dibutuhkan dan 

merupakan Lembaga terpenting dari Lembaga Pendidikan. 

Perpustakaan juga bertujuan untuk mendukung proses keberhasilan 

belajar peserta didik dalam sekolah. Secara umum, perpustakaan 

bertujuan memberikan informasi yang baik dan maksimal bagi 

pengunjung sehingga kepuasaan dapat diberikan. Selain itu manfaat 

dari perpustakaan ialah memberikan rasa cinta peserta didik kepada 

minat baca sebagai jembatan ilmu.  

 

3. Peran Perpustakaan  

a. Sebagai Pusat Informasi 

Perpustakaan ialah suatu gedung yang mempunyai peran 

utama dalam sumber ilmu pengetahuan dan informasi yang 

                                                                                                                                   
Belajar Siswa Di SMA NEGERI Tanah Abang Kecamatan Tanah Abang Kabupaten 

Pali Tahun Pelajaran 2019/2020‟, Jurnal Neraca, 3.2 (2019), 195. 
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dibutuhkan. Dengan perannya sebagai sumber ilmu pengetahuan 

dan informasi maka perpustakaan memilki sarana dan prasarana 

didalamnya yang berupa media cetak dan media digital. Yang 

dimaksud media cetak seperti buku, majalah, novel, surat kabar 

dan lainnya, sedangkan media digital seperti recorde, film, video 

dan lainnya. Jumlah buku yang terdapat didalam perpustakaan 

pastinya tidak hanya sedikit, dikarenakan segala ilmu pengetahuan 

terdapat didalam perpustakaan. Berkaitan dengan jumlah buku 

yang banyak maka jenis buku juga bermacam-macam, seperti buku 

mata pelajaran, buku cerita, buku tematik, buku daerah  dan terapat 

juga novel, majalah, surat kabar. Adanya koleksi buku dengan 

beragam jenis maka diharapkan dapat membantu untuk 

mendapatkan ilmu pengetahuan dan informasi. 

b. Sebagai Pusat Inovasi 

Peran perpustakaan sebelumnya ialah hanya untuk tempat 

penyimpanan atau menyediakan buku buku. Namun, kini 

perpustakaan bertambah perannya yaitu untuk memberikan ilmu 

pengetahuan dan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk 

menumbuhkan gagasan-gagasan baru yang dapat dimanfaatkan 

oleh banyak orang. Misal, dengan kita membaca buku mengenai 

pertumbuhan maka kita mendapatkan ilmu mengenai pertumbuhan 

lalu mengimplementasikan didunia nyata. Inovasi yang terbentuk 

berawal dari menggali informasi yang terdapat diperpustakaan, 

dengan itu maka gagasan-gagasan dapat kia peroleh. 

 

c. Sebagai Pusat Literasi 

Salah satu peran perpustakaan ialah sebagai sarana dalam 

menumbuhkan minat baca dan kesadaran pentingnya membaca. 

Dengan hal ini, perpustakaan dapat dikatakan sebagai pusat literasi 

karena didalam perpustakaan terdapat berbagai macam buku yang 

dapat dibaca dan diperoleh informasi dan ilmu pengetahuannya. 

Dengan adanya gerakan literasi maka dapat menambah peran 

peprustakaan untu mewujudkan peprustakaan yang professional.  
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d. Sebagai Pusat Sumber Belajar 

Perpustakaan merupakan salah satu sarana yang utama di 

lembaga pendidikan, buku-buku yang disediakan didalam 

perpustakaan dapat menunjang kualitas pendidikan disuatu 

sekolah. Dengan adanya perpustakaan maka diusahaka dapat 

mewujudkan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan tujuan 

didalam pendidikan tersebtut. Tujuan tersebut dapat tercapai 

dengan baik maka pelaksanaanya didorong dengan gerakan literasi 

atau keterampilan membaca. Sesuai dengan peran utama 

perpustakaan maka literasi sangat berpengarus dengan berjalannya 

peran dalam belajar mengajar
27

. 

 

4. Fungsi Perpustakaan 

a. Fungsi Edukatif 

Pada ruangan perpustakaan terdapat buku-buku fiksi ataupun 

nonfiksi. Buku yang terdapat diperpustakaan berperan sebagai 

sumber bagi peserta didik dalam proses belajar secara independen 

tanpa didampingi oleh seroang pendidik. Dalam fungsi edukatif 

dapat dilaksanakan secara individu maupun berkelompok. 

Perpustakaan merupakan sarana pendidikan, maksud dari hal 

tersebut adalah perpustakaan dapat dimanfaatkan dalam membantu 

proses belajar diluar kelas atau diluar bangku sekolah serta 

dilingkungan lembaga pendidikan. 

b. Fungsi informative 

Dalam perpustakaan terdapat beragam sumber informasi dan 

ilmu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan oleh peserta diidk. 

Perpustakaan menyediakan buku-buku seperti majalh, buku 

dongeng, surat kabar, pamflet, artikel dan lainnya. Selain beragam 

buku, perpustakaan juga menyediakan media digital yaitu DVD, 

proyektor, video. Selain menjadi sumer informasi dan ilmu 

pengetahuan, perpustakaan juga sebagai tempat penyimpanan 

karya-karya yang bermanfaat bagi manusia, karya yang dimaksud 

                                                             
27Ahmad Eskha, „Peran Perputakaan Sebagai Sumber Belajar‟, Jurnal Kajian 

Ilmu Informasi dan Perpustakaan, 2.1 (2018), 17-18. 
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ialah karya cetak seperti buku, majalah, rekaman, DVD dan 

lainnya. 

 

c. Fungsi Tanggung Jawab dan Adminitrasi 

Fungsi ini terlihat dalam kegiatan sehari-hari diperpustakaan 

sekolah, dimana setiap ada peminjaman dan pengembalian buku 

selalu dicatat oleh pendidik pustakawan. Setiap peserta didik yang 

akan masuk ke perpustakaan sekolah harus menunjukkan kartu 

anggota atau kartu pelajar, tidak diperbolehkan membawa tas, tidak 

boleh mengganggu teman yang sedang fokus membaca buku. 

Ketika peserta didik terlambat dalam pengembalian buku maka 

akan dikenakan denda, apabila peserta didik menghilangkan buku 

yang telah  dipinjam maka diharuskan untuk menggantinya.  

 

d. Fungsi Riset/Penelitian  

Sebagaimana kita ketahui bahwa fungsi perpustakaan sekolah 

sebagai tempat untuk mendapatkan informasi yang digunakan 

untuk memenuhi data penelitian yang dilakukan oleh peserta didik 

dan pendidik. Penelitian tersebut dapat dilakukan oleh peserta 

didik disegala jenjang, dari sekolah dasar, sekolah menengah 

pertama, sekolah menengah atas. Berkaitan dengan fungsi 

perpustakaan sebagai fungsi penelitian terdapat dalam Q.S Al-

Baqarah ayat 151 

                         

                           

Artinya: “Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat 

kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul di 

antara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada 

kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu 

Al Kitab dan Al Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu 

apa yang belum kamu ketahui” (QS Al Baqarah: 151). 
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Sehubungan dengan ayat tersebut, perpustakaan mempunyai jumah 

koleksi buku yang sangat banyak dan dapat digunakan oleh 

siapapun yang membutuhkan, seta mengajarkan sesuatu yang 

belum diketahui oleh siapapun.  

e. Fungsi Rekreasi 

Perpustakaan sekolah sebagai rekreasi, arti rekreasi dalam 

fungsi perpustakaan sekolah ini ialah bukan secara fisik pergi 

mengunjungi tempat-tempat rekreasi, namun secara psikologisnya 

peserta didik dapat rekreasi melalui membaca buku yang berjudul 

mengenai suatu tempat atau daerah. Sebagai contoh “malam kota 

indah” dengan membaca buku yang berjudul malang kota indah 

tersebut secara tidak langsung peserta didik akan mengetahui 

tempat-tempat hiburan, gambar gedung-gedung, tempat rekreasi. 

Dengan hal tersebut, peserta didik akan mengetahui apapun yang 

terdapat dikota malang. Selian itu, fungsi rekreasi juga dpaat 

diartikan sebagai tempat untuk mengisi waktu luang peserta didik 

untuk membaca saat waktu istirahat denga membaca buku novel, 

majalah, dongeng dan lainnya. 

  

5. Jenis-Jenis Perpustakaan 

1. Perpustakaan Internasional 

Yakni perpustakaan yang berdiri dengan dua Negara atau 

lebih atau perpustakaan yang dapat dikatakan sebagai badan negara 

yang ada pada tingkat interasional. Perpustakaan internasional 

tidak hanya menyediakan buku-buku lokal, namun buku-buku dari 

berbagai negara juga tersedia didalam perpustakaan internasional. 

Perpustakaan internasional ada pada tahun-tahu pertama pada abad 

ke-20. 

2. Perpustakaan Nasional 

Perpustakaan nasional adalah perpustakaan yang dibangun di 

negara itu sendiri dan perpustakaan nasional terdapat pada ibu kota 

Negara. Perpustakaan tersebut menyediakan karya-karya dan 

sumber informasi yang diterbitkan oleh orang-orang atau lembaga 

yang ada di Negara tersebut. Perpustakaan ini bertujuan untuk 
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menjaga kelestarian karya-karya yang dibuat oleh penulis agar 

ermanfaat bagi seluruh orang yang membutuhkan informasi. 

3. Perpustakaan Umum 

Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang dibangun 

menggunakan dana umum. Perpustakaan umum bersifat umum, 

semua masyarakat dapat menggunakan sarana yang tersedia untuk 

mencari informasi dan menjadi bahan bacaan bagi masyarakat 

yang membutuhkan. Perpustakaan umum didirikan atas dasar 

persetujuan masyarakat disekitar. 

4. Perpustakaan Khusus 

Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang didirikan oleh 

lembaga-lembaga khusus seperti lembaga militer, lembaga indusri, 

perusahaan dan lainnya. Perpustakaan khusus berfungsi untuk 

menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh lembaga-lembaga 

tersebut. Perusahaan swasta maupun negeri dapat memanfaatkan 

sarana tersebut sebagai penunjang dalam memenuhi kebutuhan 

referensi atau lainnya. 

5. Perpustakaan Sekolah 

Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang didirikan 

didalam ruang lingkup pendidikan. Fungsi Pperpustakaan ini guna 

pusat informasi dan pengetahuan bagi peseta didik yang 

membutuhkan untuk kelangsungan dalam mencapai tujuan 

pendidikannya. Pengelolaan perpustakaan sekolah dilakukan 

petugas perpustakaan yang terdapat di sekolah/madrasah tersebut.  

6. Perpustakaan Perguruan Tinggi 

Perpustakkaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang 

didirikan pada lembaga perguruan tinggi, baik perpustakaan 

universitas, fakultas, instasi sekolah tinggi. Perpustakaan 

perguruan tinggi berfungsi untuk menyediakan informasi dan 

pengetahuan yang dibutuhkan oleh mahasiswa yang ada pada 

universitas
28

.  

 

 

                                                             
28Lubis, 6-8. 
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6. Komponen Perpustakaan 

Perpustakaan bisa dikelola atau dilaksanakan tugas dan fungsinya 

degan baik dan benar maka dibutuhkannya beberapa komponen yang 

ada pada perpustakaan yaitu: 

1. Organisasi  

Organisasi adalah sekolmpok orang yang didalamnya terdapat 

aktivitas bersama dengan satu arah dan tujuan tertentu. 

Perpustakaan sekolah memiliki struktur organisasi yang terdapat 

induknya yang diharapkan dapat mendeskripsikan dan 

memaparkan kedudukannya sehingga fungsi perpustakaan dan 

dijalankan dengan sistem yang semestinya.  

2. Gedung/ruangan 

Gedung perpustakaan sekolah adalah bangunan yang didirikan 

guna menyimpan material perpustakaan baik sarana dan prasarana 

yang ada. Gedung atau ruangan perpustakaan yang dibangun 

secara terpisah dengan gedung lainnya yang ada di sekolah atau 

madrasah. Gedung atau ruangan perpustakaan sekolah berfungsi 

untuk menjadi tempat kegiatan literasi, sumber belajar dan lainnya 

yang dapat membantu dalam mencari informasi dan pengetahuan.  

3. Perabot dan perlengkapan 

Perabot dan perlengkapan perpustakaan sekolah adalah sebuah 

benda yang terdapat diperpustakaan dengan kegunaan dan 

keindahan yang dibutuhkan. Perabot dan perlengkapan 

perpustakaan sekolah diharapkan dapat membantu jalannya 

pengelolaan perpustakaan oleh petugas perpustakaan. Perabot dan 

perlengkapan perpustakaan pastinya harus sesuai dengan standar 

perpustakaan nasional.  

4. Koleksi perpustakaan 

Adalah seluruh bahan ajar yang terdapat didalam 

perpustakaan yang berupa buku-buku, novel, surat kabar, aaupun 

alat yang digunakan dialam perpustakaan seperti kaset, rekaman, 

DVD dan lainnya. Sekolah kecil sebaiknya memiliki 2.500 koleksi 

perpustakaan dan paling sedikit 60% bahan koleksi perpustakaan 

seperti buku mata pelajaran, buku fiksi dan non fiksi, majalah, 
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surat kabar dan lainnya yang tentunya dibutuhkan oleh pengunjung 

perpustakaan.  

5. Ketenangan 

Dalam terlaksananya perpustakaan yang baik maka 

dibutuhkannya petugas pustakawan yang terampil dan 

profesioanal. Hal ini diharapkan agar peran perpustakaan berjalan 

sebagai semestinya. Petugas pustakawan juga dituntut utuk 

memiliki ilmu kepustakawanan dan paham akan kebutuhan yang 

diperlukan didalam perpustakaan tersebut.  Selain ilmu 

kepustakawanan dan profesional yang diharapkan, petugas 

pustakawan juga dibutuhkan memiliki sifat dan sikap yang baik 

untuk mengelola perpustakaan.  

6. Layanan 

 Layanan perpustakaan adalah suatu proses didalam 

perpustakaan yang embutuhkan teknis tertentu dan untuk 

menjalankan fungsinya maka dibutuhkan suatu perencanaan yang 

baik. Teknis yang terdapat dalam perpustakaan bersifat tidak 

langsung dan pelayanannya tidak langsung bertemu dengan 

pengguna.  Layanan perpustakaan bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan pembaca didalam peprustakaan. Petuga pustakawan 

dituntut untuk aktif dalam pelayanan agar dapat mendekatkan 

pembaca dengan koleksi-koleksi yang terdapat diperpustakaan. 

Layanan perpustakaan memiliki dua jenis yaitu layanan sirkulasi 

dan layanan rujukan. Layanan sirkulasi adalah suatu layanan yang 

dalam bentuk kerjanya yaitu memberikan pelayanan kepada 

pembaca dalam peminjaman dan pengembalian bahan pustaka. 

Sedangkan layanan sirkulasi atau referensi adalah suatu layanan 

dalam perpustakaan yang dalam kerjanya petugas pustakawan 

melayani pengunjung dalam ruang lingkup referensi koleksi, 

sumber informasi yang dibutuhkan oleh pengunjung. Dalam 

layanan rujukan tersebut petugas diharapkan memiliki ilmu 

pustakawan.  

7. Anggaran  

Anggaran perpustakaan sangat penting untuk kelangsungan 

pengelolaan perpustakaan. Perpustakaan tersebut membutuhkan 
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pendanaan atau anggaran dari sekolah untuk memenuhi sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan dialam perpustakaan. Pendanaan atau 

anggaran perpustakaan paling sedikit 5% untuk perpeserta 

didiknya, namun belum termasuk gaji karyawan, perbelanjaan 

bahan koleksi, perbaikan gedung perpustakaan dan lainnya Dalam 

merencanakan anggaran mesti memerhatikan: 

1. Biaya pengadaan sumber daya baru (bahan kolesi 

perpustakaan dan sarana, prasarana perpustakaan) 

2. Biaya alat tulis kantor 

3. Biaya untuk kegiatan promosi dan pameran bahan koleksi 

4. Biaya pemakai teknologi komunikasi dan informasi
29

. 

 

7. Perpustakaan Sebagai Pusat Literasi 

Perpustakaan memiliki peran yaitu salah satunya berperan dalam 

membudayakan minat baca dan meningkatkan literasi informasi yang 

ada melalui gerakan literasi sekolah (GLS). Terutama perpustakaan 

sekolah sangat berpean penting dan sangat berkaitan dengan gerakan 

literasi sekolah (GLS) yang bertujuan untuk membantu dan 

memberikan penguatan agar peserta didik memiliki minat untuk 

membaca, menulis, menyimak, dan mencari informasi yang 

dibutuhkan dalam proses belajar. Dapat dilihat bagaimana peran 

perpustakaan sebagai pusat literasi ditunjukkan adanya gerakan 

literasi sekolah (GLS) yang mana peran perpustakaan sangat 

membantu berjalannya gerakan tersebut. Dengan peserta didik 

mengunjungi perpustakaan sekolah maka peserta didik dapat melatih 

keterampilan membaca, menulis, menyimak dan berbicara didalam 

perpustakaan sekolah
30

.   

Berdasarkan peran perpustakaan sebagai pusat literasi disekolah 

sebagaimana dinyatakan pada peraturan menteri pendidikan dan 

                                                             
29Hartono, Manajemen Perpustakaan Sekolah (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2020), 35. 
30Nur „Afina Afifah, Wina Erwina, and Asep Saeful Rohman, „Peran Tenaga 

Perpustakaan Dalam Mewujudkan Keberhasilan Gerakan Literasi Sekolah (Gls) Di Sd 

Negeri 02 Rajamandala‟, Jurnal Pustaka Budaya, 7.2 (2020), 106 

<https://doi.org/10.31849/pb.v7i2.4174>. 
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kebudayaan omor 23 tahun 2015 disebutkan bahwa salah satu tujuan 

gerakan literasi berkaitan dengan usaha memberikan penyampaian 

informasi kepada pesera didik sebagai bentuk gerakan literasi. 

Perpustakaan memilki peran untuk menyediakan bahan ajar yang 

dibutuhkan peserta didik dalam mencari informasi dan ilmu 

pengetahuan. Dengan demikian peran perpustakaan sebagai pusat 

literasi sangat berkaitan dan berkesinambungan. Menerapkan literasi 

tidak harus dana kegiatan belajar mengajar, namun dapat melalui 

pembelajaran diluar kelas agar peserta didik tidak bosan dan 

penyampaiannya tidak tetap. Seperti halnya dengan peprustakaan 

dapat menjadi tempat belajar diluar kegiatan belajar mengajar
31

.  

 Perpustakaan sekolah adalah sarana sekolah yang terdapat paa 

satuan pendidikan formal diruang lingkup pendidikan dasar ataupun 

menengah yang menjadi salah satu pusat sumber belajar untuk 

tercapainya tujuan pendidikan. Seperti yang terjadi saat ini, sekolah 

menerakan wajib membaca atau pojok baca yang dilaksanakan 

sebelum atau sesudah kegiatan belajar mengajar. Hal ini dilakukan 

bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan peserta didik 

mengenai informaasi dan ilmu pengetahuan yang belum didapatkan 

disaat kegiatan belajar mengajar terlaksana. Budaya membaca 

diharapkan dapat berkontribusi sepenuhnya untuk meningkatka 

kualitas pendidikan. Maka dari itu, dibutuhkannya perpustakaan 

sekolah sebagaimana untuk menyediakan bahan bacaan yang 

dibutuhkan peserta didik dalam melaksanakan budaya membaca atau 

literasi.  

 Adapun tujuan khusus gerakan literasi sekoah yang diterapkan 

di sekolah ialah menumbuhkan budaya literasi membaca dan menulis 

peserta didik di sekolah, meningkatkan minat masyarakat disekitar 

sekolah untuk menjadi literat, mewujudkan sekolah menjadi taman 

belajar, menyediakan bahan bacaan kepada peserta didik untuk 

membantu meningkatkan kegiatan belajar dalam kelas ataupun luar 

kelas. Tujuan-tujuan gerakan literasi tersebut yang sudah diuraikan 

                                                             
31fakhrur saifudin Muhamad and nur istiqomah Alifiyah, „Peran Perpustakaan 

Sebagai Sarana Pendukung Gerakan Literasi Sekolah Di Sd Muhammadiah Pakem‟, 

Jurnal Riset Pendidikan Dasar, 04.April (2021), 32. 
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diharapkan dapat terwujud dengan penyediaan bahan bacaan 

diperpustakaan sekolah. 

 

8. Standar Perpustakaan Yang baik 

Perpustakaan yang baik hendaknya mempunyai standar dan acuan 

untuk menyesuaikan dengan kebutuhan agar peran dan fungsi 

perpustakaan dapat terlaksana dengan baik bagi pengunjung. 

Berdasarkan peraturan pemerintan Undang-Undang No 43 Tahun 

2007 tentang perpustakaan dan berdasarkan peraturan kepala 

perpustakaan nasional republik indonesia nomor 10 tahun 2017 (pasal 

2) tentang standar nasional perpustakaan sekolah dasar/madrasah 

ibtidaiyah bahwa indokator perpustakaan yang baik terdiri atas: 

standar koleksi perpustakaan, standar sarana dan prasarana 

perpustakaan, standar pelayanan perpustakaan, standar tenaga 

perpustakaan, standar penyelenggaraan perpustakaan dan standar 

pengelolaan perpustakaan. Berikut adalah stadar koleksi perpustakaan 

sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah
32

: 

 

Koleksi perpustakaan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah 

No Jenis Koleksi Jumlah koleksi 

1 Buku teks wajib Jumlah yang mencukupi untuk 

semua peserta didik (disesuaikan 

dengan jumlah peserta didik). 

2 Buku pengayaan atau 

buku penunjang 

Perbandingan 60% nonfiksi dan 

40% fiksi, dengan ketentuan bila 

1 s.d. 6 rombongan belajar 

jumlah buku sebanyak 1.000 

judul, 7 s.d. 12 rombongan 

belajar jumlah buku sebanyak 

1.500 judul, 13 s.d. 24 

rombongan belajar jumlah buku 

sebanyak 2.000 judul.  

                                                             
32Basma G. Alhogbi, „PerKap Nomor 10 Tahun 2017‟, Journal of Chemical 

Information and Modeling, 53.9 (2017), 1. 
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3 Terbitan berkala (majalah, 

surat kabar, rekaman 

suara, rekaman video) 

Peprustakaan paling sedikit  1 

(satu) judul majalah, 1 (satu) 

judul surat kabar, 1 (satu) 

rekaman suara dan video 

 

Sarana perpustakaan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah: 

No Jenis Rasio Deskripsi 

1 Perabot kerja 1 set/pengguna Dapat menunjang 

kegiatan mendapatkan 

informasi dan 

mengelola 

perpustakaan. Paling 

sedikit terdapat kursi 

dan meja baca 

pengunjung, kursi dan 

meja kerja pustakawan, 

meja sirkulasi, dan meja 

multimedia. 

2 Perabot 

penyimpanan 

1 

set/perpustakaan 

Dapat menyimpan 

koleksi perpustakaan 

dan peralatan lain untu 

pengelolaan 

perpustakaan. Paling 

sedikit terdiri atas rak 

buku, rak majalah, rak 

surat kabar, lemari/laci 

katalog, dan lemari 

yang dapat dikunci. 

3 Peralatan 

multimedia  

1 

set/perpustakaan 

Paling sedikit terdiri 

atas 1 set komputer 

dilengkapi dengan 

teknologi informasi dan 

komunikasi 

4 Perlengkapan 1 Minimum terdiri atas 



 
 

 
 

43 

lain set/perpustakaan buku inventaris untuk 

mencatat koleksi 

perpustakaan, buku 

pegangan pengolahan 

untuk pengantalog 

bahan pustaka yaitu 

bagan klasifikasi, daftar 

tajuk subjek dan 

peraturan pengantalog, 

serta papan 

pengumuman. 

 

 Dapat disimpulkan bahwa perpustakaan yang baik untuk 

sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah harus sesuai dengan isi 

Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 

10 Tahun 2017. Namun selain koleksi dan sarana perpustakaan yang 

baik juga harus ada penunjang lainnya yaitu suasana perpustakaan 

yang menyenangkan. Suasana tersebut dapat diwujudkan dengan 

dekorasi perpustakaan semenarik mungkin sesuai tema peserta didik 

sekolah dasar. Hal itu bertujuan agar pengunjung tidak bosan untuk 

membaca atau kegiatan lainnya
33

. 

 

C.  Minat Baca 

1. Pengertian Minat baca 

Menurut Farida Rahim, minat baca adalah rasa ingin 

melakukan kegiatan dengan usaha-usaha yang kuat untuk 

membaca. Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar maka 

diperlukan suatu minat pada diri peserta didik tersebut agar 

kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan sesuai tujuan. 

Minat diartikan sebanding dengan “motivasi” yaitu sebuah 

dorongan untuk melakukan suatu hal yang ingin dicapai. Minat dan 

motivasi dapat dikatakan sama karena dalam arti kata memilik 

                                                             
33Alhogbi, 6-8. 
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makna untuk melaksanakan hal atau tindakan
34

. Membaca adalah 

suau proses yang dilakukan serta digunakan oleh pembaca untuk 

memperoleh pesan yang disampaikan penulis melalui media 

bahasa tulis
35

. Keterampilan membaca merupakan suatu 

keterampilan dalam mengenal dan memahami tulisan dalam bentuk 

huruf.
36

 

Minat dapat menimbulkan rasa ingin tahu pada suatu proses 

dan mendapatkan hasil diakhir sesuai dengan tingkat giat peserta 

didik. Proses belajar peserta didik memang dibutuhkan minat atau 

motivasi tersebut agar terbentuknya jiwa pelajar pada diri peserta 

didik. Rasa ingin tahu dan memiliki dorongan terhadap suatu hal 

merupakan arti kata dari minat. Untuk minat pada peserta didik 

cenderung dikaitkan dengan proses dan hasil belajar dikelas 

maupun diluar kelas. Hasil yang diperoleh tersebut sesuai dengan 

tingkat tinggi rendahnya suatu minat yang dimiliki oleh peserta 

didik. Menurut Sudarso membaca ialah suatu kegiatan yang fokus 

dalam tindakan berfikir dengan secara terpisah antara pemikiran 

dan penalaran. Membaca dibutuhkan wawasan dan penalaran yang 

berjalan bersama. Selain itu, pemahaman dan daya ingat juga 

berperan dalam kegiatan membaca. Membaca tanpa menggunakan 

pemahaman, penalaran, wawasan atau ide maka tidak akan 

mendapatkan hasil dalam aktivitas membaca tersebut. Penalaran 

peserta didik dalam aktivitas membaca tergantung dengan tingkat 

kecakapan atau keterampilan peserta didik tersebut. Pemahaman 

tidak dapat berjalan seimbang jika penalaran atau kecakapan tidak 

berjalan semestinya. Proses membaca diperlukan juga daya ingat 

peserta didik, dalam membaca antara penalaran dan pemikiran 

dibantu dengan menginga-ingat apa saja yang sudah dibaca oleh 

peserta didik tersebut
37

.  

                                                             
34Rahim,Farida. Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar ( Jakarta: Bumi 

Aksara, 2020), 28. 
35Darmadi, Membaca Yuk, (Jakarta: Pedia, 2021), 7  
36Christian SP, Mengajar Membaca Itu Mudah, (Yogyakarta: CV Alaf Media, 

2019), 6 
37Magdalena Elendiana, „Upaya Meningkatkan Minat Baca Siswa Sekolah 

Dasar‟, Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK), 2.1 (2020), 1 

<https://doi.org/10.31004/jpdk.v1i2.572>. 
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2. Tujuan dan Manfaat 

Menurut Heilman (2001:316-322), mengemukakan tujuan dan 

manfaat dalam membaca ialah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kemampuan dalam mendapatkan informasi 

mengenai ide-ide yang menarik. 

2. Memberikan pemahaman atas dasar kemampuan pada 

dirinya sendiri. 

3. Dapat memahami keadaan sekitar yang menjadi tempat 

untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 

4. Meningkatkan dan memperluas wawasan tentang berbagai 

hal dengan berdasarkan keadaan yang nyata. 

5. Mampu memahami dan mengamati keadaan kehidupan 

pribadi serta kehidupan orang-orang disekitar. 

Berdasarkan uraian diatas yang dikemukakan oleh Heilman, 

maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dan manfaat membaca ialah 

dengan membaca maka seseorang mendapatkan informasi yang 

bermanfaat bagi dirinya sendiri dan dapat 

mengimplememtasikannya dalam kehidupan sehari hari, membaca 

dapat memberikan dorongan dalam bentuk emosional untuk 

menciptakan karya-karya yang bermanfaat.Dengan adanya tujuan 

dan manfaat tersebut maka untuk mewujudkannya tentu 

dibutuhkan bahan yaitu beragam buku untuk dimanfaatkan dalam 

mendapatkan infomasi.Tingkat kemampuan daam membaca sangat 

beragam, maka dengan adanya tujuan dan manfaat tersebut 

diharapkan dapat membantu untuk menumbuhkan minat 

bacapeserta didik. 

 

3. Jenis-jenis Minat Baca 

Berasarkan pendapat Farida Rahim, minat baca secara umum 

dibagi menjadi 2, yaitu minat baca spontan dan minat baca terpola: 

1. Minat baca spontan 

Minat baca spotan ialah rasa ingin melakukan kegiatan 

membaca dengan atas dasar keinginannya sendiri tanpa ada 

dorongan dari orang lain. Minat baca spontan terjadi karena 
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tertariknya dengan bahan bacaan yang dilihat sehingga muncul rasa 

ingin tahu isi bacaan tersebut. Bagi peserta didik khususnya 

sekolah dasar sangat dibutuhkan minat baca spontan ini, umumnya 

peserta didik sekolah dasar membutuhkan dorongan dari pendidik 

untuk membiasakan membaca. Namun lebih baiknya pendidik 

menumbuhkan minat baca spontan sejak sekolah dasar.  

2. Minat baca terpola 

Minat baca terpola ialah kegiatan membaca yang tersengaja 

dan terencana karena adanya kegiatan-kegiatan lainnya seperti 

kegiatan belajar mengajar. Minat baca terpola bermula karena 

dorongan dari orang lain yang memiliki keinginan untuk 

menggerakkan kegiatan membaca. 

Menumbuhkan minat baca dapat diawali dari dorongan orang 

sekitar, terutama dorongan dari orang tua yang banyak kesempatan 

untuk mengevaluasi kegiatan anak. Minat baca sebenarnya terjadi 

atas dasar keinginan diri masing-maisng. Jika dimulai dari 

dorongan orang lain maka dapat menimbulkan kebosanan jika 

dilakukan terus menerus. Dengan itu, maka menumbuhkan minat 

baca harus dilakukan sejak dini agar tidak terjadinya kebosanan 

dan pengurangan minat baca tersebut
38

. 

 

2.  Upaya Menumbuhkan Minat Baca 

Pada jenjang sekolah dasar, untuk menumbuhkan minat 

baca peserta didik tidak mudah. Pada proses ini dibutuhkan 

usaha oleh pendidik untuk memberikan upaya-upaya 

menumbuhkan minat baca peserta didik. Pendidik berperan 

utama sebagai penyalur atau penyedia inovasi dalam proses 

menumbuhkan minat baca peserta didik, hal ini dilakukan 

dengan maksimal agar tujuan yang sudah ditentukan dapat 

tercapai dengan baik. Pada dasarnya peserta didik sekolah 

dasar sangat membutuhkan arahan dan motivasi pendidik 

dalam mendapatkan rasa ingin tahu dan mendorong untuk 

memiliki minat dalam belajar. Dengan demikian 

                                                             
38Rahim, Farida, 29-30. 
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menumbuhkan minat baca dibutuhkan kolaborasi antara 

peserta didik dan pendidik serta lingkungan agar minat baca 

peserta didik dapat terealisasikan. Dalam proses 

menumbuhkan minat baca peserta didik dibutuhkan beberapa 

cara yang dapat dilakukan diantaranya ialah membiasakan 

setiap pagi untuk literasi, sekolah menyediakan pojok baca 

yang menarik, nyaman, dan strategis untuk menarik semangat 

peserta didik dalam membaca, membiasakan untuk 

berkunjung ke perpustakaan sebagaimana peran peprustakaan 

sebagai pusat literasi dan mencari informasi, merancang 

dekorasi ruangan perpustakaan agar peserta didik semangat 

untuk berkunjung, menyediakan koleksi bahan bacaan 

didalam perpustakaan. Jika beberapa cara ada yang tidak 

terlaksana maka pendidik dapat menggantinya dengan cara 

lain, dengan hal ini maka pendidik dituntut untuk memiliki 

kreativitas dan inovasi. Faktor yang dapat membantu 

keberhasilan untuk mencapai tujuan yaitu dengan membuat 

program yang didukung oleh sarana dan prasarana yang ada 

disekolah. Perpustakaan sebagai prasarana sekolah yang dapat 

membantu upaya menumbuhkan minat baca peserta didik. 

Dengan berkunjung ke perpustakaan sekolah maka peserta 

didik dapat melaksanakan literasi yang dapat menumbuhkan 

minat baca nya dimulai dari hal dasar. Pendidik disarankan 

untuk melatih peserta didik untuk mengunjungi perpustakaan 

sebagaimana terealisasikannya peran perpustakaan itu sendiri. 

Sarana dan prasarana didalam perpustakaan juga diharapkan 

dapat tersedia dengan sesuai standar pepustakaan yang baik. 

Adanya kelengkapan sarana dan prasarana dapat menunjang 

minat pesera didik untuk berkunjung ke perpustakaan 

tersebut
39

. 

 

 

 

                                                             
39P Irwan, Minat Baca Siswa (Sumatera Selatan: Dinas Pendidikan, Pemuda, 

Olahraga, dan Pariwisata, 2018), 177. 



 
 

 
 

48 

 

 

 

 

 



69 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Afifah, Nur „Afina, Wina Erwina, and Asep Saeful Rohman, „Peran 

Tenaga Perpustakaan Dalam Mewujudkan Keberhasilan 

Gerakan Literasi Sekolah (Gls) Di Sd Negeri 02 Rajamandala‟, 

Jurnal Pustaka Budaya, 7.2 (2020), 105–12 

<https://doi.org/10.31849/pb.v7i2.4174> 

Ahmad Eskha, „Peran Perputakaan Sebagai Sumber Belajar‟, Journal 

of Chemical Information and Modeling, 53.9 (2018), 1689–99 

Alhogbi, Basma G., „PerKap Nomor 10 Tahun 2017‟, Journal of 

Chemical Information and Modeling, 53.9 (2017), 21–25 

Amri, Saeful, and Eliya Rochmah, „Pengaruh Kemampuan Literasi 

Membaca Terhadap Prestasi Belajar Siswa Sekolah Dasar‟, 

EduHumaniora | Jurnal Pendidikan Dasar Kampus Cibiru, 

13.1 (2021), 52–58 <https://doi.org/10.17509/eh.v13i1.25916> 

Anggito, Albi, and Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif 

(Jawa Barat: CV Jejak, 2018) 

Arikunto, Suharsimi, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 

2020) 

Badrudin, Arief Rachman, „Manajemen Perpustakaan Sekolah Dalam 

Merealisasikan Pengembangan Kurikulum 2013 (Kurtilas) Di 

Smk Wiradikarya Ciseeng Bogor‟, Islamic Management: Jurnal 

Manajemen Pendidikan Islam, 2.01 (2019), 83 

<https://doi.org/10.30868/im.v2i01.376> 

Budiharto, Triyono, Suparman, „Mengembangkan Gerakan Literasi 

Sekolah Internasional Untuk Evaluasi Prestasi in International 

Reading Literacy Study Organization for Economic 

Cooperation and Development ) Dalam Programme For‟, 

Literasi Sekolah Sebagai Upaya Penciptaan Masyarakat 

Pebelajar Yang Berdampak Pada Peningkatan Kualitas 

Pendidkan, 5.1 (2018), 153–66 

Elendiana, Magdalena, „Upaya Meningkatkan Minat Baca Siswa 

Sekolah Dasar‟, Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK), 2.1 

(2020), 54–60 <https://doi.org/10.31004/jpdk.v1i2.572> 



 
 

 
 

70 

Fadilah, Ika, 'Konsep Dasar Gerakan Literasi Sekolah Pada 

Pemendikbud Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penubuhan Budi 

Pekerti' Jurnal Pendidikan Dasar Islam, 10.1 (2018) 

Hamdan, Muhammad, and Dwi Runjani Juwita, „Psikologi Pendidikan 

Sebagai Dasar Pembelajaran‟, El-Wahdah: Jurnal Pendidikan, 

1.1 (2020), 71–88 

Hartono, Manajemen Perpustakaan Sekolah (Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2020) 

Indonesia, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik, 

Undang-Undang Perpustakaan (Yogyakarta: Pustaka 

Mahardika) 

Irwan, P, Minat Baca Siswa (Sumatera Selatan: Dinas Pendidikan, 

Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, 2018) 

Lubis, Manajemen Perpustakaan, cet. 1 (Yogyakarta: CV Budi 

Utama, 2018) 

Muhamad, fakhrur saifudin, and nur istiqomah Alifiyah, „Peran 

Perpustakaan Sebagai Sarana Pendukung Gerakan Literasi 

Sekolah Di Sd Muhammadiah Pakem‟, Jurnal Riset Pendidikan 

Dasar, 04.April (2021), 31–42 

Mukaromah, Euis, „Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan 

Komunikasi Dalam Meningkatkan Gairah Belajar Siswa‟, 

Indonesian Journal of Education Management and 

Administration Review, 4.1 (2020), 180–85 

Nopianti, Yulaini Erma, and Widhi Rachmawati Diana, „Analisis 

Manajemen Pengelolaan Perpustakaan Sekolah Dalam 

Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Di SMA NEGERI Tanah 

Abang Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali Tahun 

Pelajaran 2019/2020‟, Jurnal Neraca, 3.2 (2019), 194–201 

Setiawan Roosie, Nurani Dwi, Mardianto Agus, Misiyanto, 

Komalasari, Islamiyah Audina, Panduan Geraan Literasi 

Sekolah Di Sekolah Dasar (Jakarta: Direktorat Pembinaan 

Sekolah Adasar, 2019) 

Rahma, Elva, Akses Dan Layanan Perpustakaan, ( Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2018) 



 
 

 
 

71 

Rahim, Farida, Pengajaran Membaca Di Sekolah Dasar ( Jakarta: 

Bumi Aksara, 2019) 

Rohim, cahya dhina, and Septina Rahmawati, Di Sekolah Dasar 

Negeri, Kajian Pendidikan Dan Hasil Penelitian, 2020, VI 

Sudirman, Anwar, Makskur Said, and Jailani Muhammad, Manajemen 

Perpustakaan (riau: PT Indragiri Dot Com, 2019) 

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2019) 

Uyun, Muhamad, and Idi Warsah, Psikologi Pendidikan (Yogyakarta: 

CV Budi Utama, 2021) 

Yunus, Abidin, Tita Mulyati, and Hana Yunansah, Pembelajaran 

Literasi, cet. 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


