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Judul                    : Pelayanan Perpustakaan Dalam Menumbuhkan Budaya   Baca 

Siswa di SD Negeri Lampeudaya Aceh Besar 

Tebal Skripsi :  78 
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Layanan perpustakaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pustakawan  dan 

memberikan layanan kepada pengguna, melayani pengguna tidak hanya memberi 

secara materi langsung,  akan tetapi juga membantu menyediakan informasi, 

sehingga pengguna dapat memanfaatkan  informasi yang relevan sesuai  

kebutuhan secara cepat, tepat dan akurat. Akan tetapi kekurangan dana yang 

menjadi kendala utama dalam meningkatkan pelayanan perpustakaan. Tujuan 

penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui pelayanan perpustakaan 

dalam menumbuhkan budaya baca siswa di SD Negeri Lampeudaya Aceh Besar, 

untuk mengetahui kendala-kendala sekolah terhadap pelayanan perpustakaan 

dalam menumbuhkan  budaya baca siswa di SD Negeri Lampeudaya aceh Besar. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif 

dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah 

kepala sekolah, kepala perpustakaan, guru dan siswa. Teknik pengumpulan data 

penelitian adalah menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa kepala sekolah dan pustakawan SD Negeri 

Lampeudaya Aceh Besar telah melakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan 

perpustakaan salah satunya dengan melakukan pelatihan dan mengajukan 

proposal. Sedangkan yang menjadi kendala yang dihadapi oleh pustakawan SD 

Negeri Lampudaya Aceh Besar adalah kurangnya dana untuk melakukan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Layanan perpustakaan merupakan salah satu kegiatan utama dalam 

menunjang minat baca siswa, layanan tersebut  merupakan kegiatan yang 

langsung berhubungan dengan siswa, dan merupakan barometer keberhasilan  

penyelenggara perpustakaan. Oleh karena itu dari meja layanan dikembangkan 

gambaran dan citra perpustakaan, sehingga suluruh kegiatan perpustakaan  akan 

diarahkan dan terfokus kepada pemberi pelayanan yang baik sebagaimana 

dikehendaki oleh masyarakat pemakai. Layanan yang baik adalah layanan  yang 

dapat memberikan rasa senang dan puas kepada pemakai.
1
 

Layanan perpustakaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pustakawan  

dan memberikan layanan kepada pengguna. Melayani pengguna tidak hanya 

memberi secara materi langsung,  akan tetapi juga membantu menyediakan 

informasi, sehingga pengguna dapat memanfaatkan  informasi yang relevan sesuai  

kebutuhan secara cepat, tepat dan akurat. Karena pelayanan perpustakaan adalah 

sujung tombok perpustakaan, pelayanan perpustakaan yang tersedia biasanya 

seperti layanan sirkulasi, referensi, jurnal, locker dan pelayanan karya ilmiah dan 

layanan jam buka perpustakaan. 

 

 

                                                             
1
 Sutarno NS,  Manajemen Perpustakaan, (Jakarta: Sagung Seto, 2006), h.  90. 
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Soeatimah menyebutkan pelayanan baik apabila dilakukan dengan: 

1. Cepat, artinya untuk memperoleh layanan, orang tidak perlu menunggu 

tarlalu lama. 

2. Tepat waktu, artinya orang dapat memperoleh kebutuhan tepat pada 

waktunya. 

3. Akurat, pustakawan membantu perolehan sesuatu dengan yang 

diinginkan.
2
 

Pada tingkat pendidikan dasar, kebiasaan membaca anak-anak masih rendah. 

Survei yang pernah dilakukan mencatat, kemampuan membaca anak Sekolah 

Dasar di Indonesia menempati peringkat ke-26 dari 27 negara yang di survei. 

Fakta itu diperkuat dengan hasil penelitian Programme for International Student 

Assesment (PISA) tahun 2003, Indonesia berada di urutan ke-40 dari 40 negara 

peserta. Penelitian tersebut menyimpulkan, kemampuan membaca anak-anak 

Indonesia usia 9-14 tahun berada pada urutan terbawah. Yang diukur oleh 

Programme for International Student Assesment (PISA) adalah kemampuan siswa 

untuk mengambil teks, kemampuan menafsirkan teks, serta kemampuan mengolah 

dan memberi makna pada teks tersebut. Pada tahun 2011, UNESCO merilis hasil 

survei budaya membaca terhadap penduduk di negara-negara ASEAN. Budaya 

membaca di Indonesia berada pada peringkat paling rendah dengan nilai 0,001. 

Artinya, dari sekitar seribu penduduk Indonesia, hanya satu yang memiliki budaya 

                                                             
2
 Soetimah, Perpustakaan, Kepustakawan Dan Pustakawan, ( Yogyakarta: Kanisius, 

1990), h.17. 
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membaca tinggi. Pengembangan minat baca ditingkatkan secara 

berkesinambungan agar terbentuk masyarakat yang berbudaya membaca.
3
 

Berdasarkan observasi awal di SD Negeri Lampeudaya saat ini, perpustakaan 

terlihat selain dilengkapi dengan buku pelajaran dan buku koleksi, layanan 

administrasi melayani hal-hal yang berkaitan dengan keanggotaan, layanan 

sirkulasi  peminjaman dan pengembalian, dan layanan referensi melayani 

pertanyaan  pengguna atau siswa yang mengalami kesulitan dalam menemukan  

suatu buku atau informasi, dan masih dalam keadaan sistem manual, Layanan 

baca yang disediakan adalan layanan baca duduk lesehan. 

Melihat keadaan siswa yang masih kurang berminat untuk masuk kedalam 

perpustakaan, karena pustaka belum menjadi tempat yang menyenangkan bagi 

siswa. Kurangnya motivasi dan dorongan untuk membaca menjadi salah satu 

faktor kurangnya minat membaca siswa, ditambah dengan kurang menariknya 

perpustakaan di sekolah, salah satunya persediaan buku yang kurang dan tidak 

memadai juga motivasi yang kurang dari guru maupun orang tua. Maka dari itu 

siswa/i jarang mengunjungi perpustakaan di sekolah, dan minat untuk membaca 

juga berkurang. Pelayanan perpustakaan juga sangat berpengaruh dalam 

meningkatkan minat membaca siswa, sedikitnya koleksi buku atau referensi yang 

ada di perpustakaan, tidak adanya teknologi untuk mencari buku atau katalogisasi 

dan penataan ruangan yang kurang menarik dan masih dalam keadaan manual, 

menjadikan pengelolaan pelayanan pustaka belum sepenuhnya berjalan dengan 

baik. 

                                                             
3
 Ilham Nur Triana, 2016, Minat Baca Pada Siswa. E-Jurnal Prodi Teknologi Pendidikan 

Vol. V Nomor 6 Tahun 2016. 
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian tentang “Pelayanan Perpustakaan dalam Menumbuhkan Budaya 

Baca Siswa di SD N Lampeudaya Aceh Besar” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah pelayanan perpustakaan di SDN Lampeudaya Aceh Besar? 

2. Bagaimanakah budaya baca siswa di SDN Lampeudaya Aceh Besar? 

3. Bagaimanakah pelayanan perpustakaan dalam menumbuhkan budaya baca 

siswa di SDN lampeudaya Aceh besar? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelayanan perpustakaan di SDN 

lampeudaya 

2. Untuk mengetahui bagaimanakah budaya baca siswa di SDN lampeudaya 

Aceh Besar 

3. Untuk mengetahui bagaimanakah pelayanan perpustakaan dalam 

meningkatkan budaya baca siswa di SDN lampeudaya Aceh Besar 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi  

terhadap usaha menumbuh kembangkan minat baca siswa/i 

khususnya di SDN Lampeudaya. 

2. Secara peraktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan  bagi 

perpustakaan sekolah  terutama perpustakaan SDN Lampeudaya 

dalam menumbuh kembangkan minat baca siswa/i dan 

meningkatkan fasilitas perpustakaan. Penelitian ini juga diharapkan 

dapat menjadi acuan bagi penelitian lanjutan. 

E. Kajian Terdahulu Yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh Nailil Fadilatur Rohmaniah “ Hubungan 

antara budaya membaca dan fasilitas perpustakaan dan minat baca siswi di SD 

Negeri Anggaswangi Kecamatan Godong Kabupaten Grobong”, tahun 2017. pada 

kenyataannya belum banyak siswa yang memanfaatkan sarana pelayanan 

perpustakaan yang disediakan oleh perpustakaan, mereka yang berkunjung 

keperpustakaan sekolah belum tentu memanfaatkan pelayanan peminjaman buku 

untuk dibaca dirumah. Hal ini menunjukan masih banyak siswa yang belum 

memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana pelayanan pendidikan dan ilmu 

pengetahuan.  
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Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nailil Fadilatur 

Rohmaniah dengan penelitian yang saya lakukan bahwa sebagian siswa sudah 

memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana pelayanan pendidikan dan ilmu 

pengetahuan, hanya beberapa kendala yang membuat perpustakaan tidak berjalan 

dengan semestinya seperti kurangnya dana sehingga membuat pelayan 

perpustakaan terhambat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Paridah Aini“ Penggunaan perpustakaan 

dalam meningkatkan minat baca siswa Sekolah An-Nisaa pondok Aren Bintaro”. 

Tahun 2010. Bertujuan untuk mengetahui kualitas layanan teknis perpustakaan 

berupa pengadaan, pengelolaan, dan pelestarian bahan pustaka.  Salain  itu untuk 

mengetahui bagaimana layanan pembaca yang meliputi sirkulasi, referensi, ruang 

baca, administrasi, OPAC dan internet, juga sikap pustakawan terhadap siswa. 

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Paridah Aini dengan 

penelitian yang saya lakukan disini untuk melihat dan mengetahui pelayanan 

perpustakaan yang disediakan  di SDN Lampeudaya Aceh Besar pengelolaan dan 

pelestarian bahan perpustakaan dan untuk mengetahui bagaimana pelayanan 

perpustakaan dalam menumbuhkan minat baca siswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Hariyati “Pengaruh Peranan Guru 

Terhadap Peningkatan Minat Baca Siswa SMP 3 Bantul”, tahun 2013.  Bertujuan 

untuk melihat peranan guru dalam meningkatkan minat baca, karena belum 

banyak siswa yang benar-benar memanfaatkan waktu luang untuk membaca serta 

kebanyakan waktu dihabiskan untuk pergi kekantin atau bermain. 
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Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Sri Hayati dengan penelitian 

yang saya lakukan bahwa guru sudah melakukan beberapa upaya salah satunya 

dengan memberikan tugas kepada siswa yang mengharuskan siswa belajar dan 

mengerjakan tugas di dalam perpustakaan. 

Dari berbagai skripsi yang peneliti dapatkan dari penjelasan diatas, maka 

dapat peneliti simpulkan bahwa layanan perpustakaan sangat berperan penting 

dalam meningkatkan budaya membaca siswa, penyediaan bahan pustaka dan  

sumber informasi merupakan hal utama yang sangat penting agar siswa tertarik 

untuk mengunjungi perpustakaan  dan betah untuk berlama-lama didalam 

perpustakaan, maka dari itu pelayanan perpustakaan sangat penting dalam 

menumbuhkan minat menbaca siswa. 

F. Penjelasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman dari judul skripsi maka penulis 

memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang terdapat didalam judul skripsi 

ini. Adapun istilah yang perlu dijelaskan diantaranya: 

1. Layanan Perpustakaan 

Kata”Layanan” menurut kamus besar bahasa indonesia dijelaskan bahwa 

pelayanan merupakan salah satu usaha melayani kebutuhan orang lain.
4
 

Sementara pengertian  melayani yaitu membantu menyiapkan (mengurus) apa 

yang diperlukan seseorang, layanan pustaka adalah penyediaan bahan pustaka dan 

                                                             
4
 Sulistiyo Basuki, Pengantar Ilmu Perpustakaan, (Jakarta: gramedia Pustaka Umum, 

1993), h. 50 



8 
 

 

 

atau sumber informasi  sacara tepat dan menyediakan berbagai layanan dan 

bantuan kepada  pengguna sesuai dengan kebutuhan  pengguna pustaka.
5
 

a. Sarana Prasarana 

Sarana merupakan ruang, rak buku, meja layanan, meja dan kursi baca, 

telepon, mesin fotokopi mesin cetak, komputer, serta peralatan lain yang 

diperlukan. Ruang yag dibutuhkan perpustakaan  tergantung dari masing-

masing perpustakaan. Ruang yang disediakan tergantung layanan dan fasilitas 

yang disediakan tiap perpustakaan, ruang dan sarana lain perlu ditata 

sehingga membuat pengguna menjadi nyaman.  

b. Staf Perpustakaan  

Kegiatan layanan dilakukan oleh staf perpustakaan. Pengguna 

menginginkan mendapatkan layanan yang baik. Oleh karena itu perlu 

disiapkan staf perpustakaan yang memiliki kemampuan, dan diperlikan juga 

jumlah staf yang memadai, sehingga kegiatan layanan berjalan lancar. 

c. Koleksi/Sumber Informasi 

Sumber informasi merupakan bahan pokok yang disajikan  kepada 

pengguna meliputi seluruh seluruh koleksi yang ada diperpustakaan maupun 

yang ada di luar perpustakan, Perpustakaan berkemampuan untuk 

mengakses sumber informasi tersebut. Hal ini dimaksudkan bahwa 

perpustakaan menjalin kerjasama dengan institusi lain, dimana kemudian 

perpustakaan secara fisik tidak memiliki koleksi tersebut, namunpengguna 

perpustakaan tetap dapat memiliki keleluasaan akses informasi. 

                                                             
5
 Ibrahim Bafadal, Pengelolaan Perpustakaan Dalam Mengembangkan Masyarakakat 

Informasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 26 
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d. Pengguna 

Tanpa pengguna layanan yang diselenggarakan tidak akan ada artinya. 

Karakteristik pengguna yang dilayani perlu diketahui sehingga perpustakaan 

dapat memperoleh gambaran tentang informasi. Pengguna perpustakaan usia 

berapa yang dilayani. Hal ini sangat penting, karena setiap kelompok usia 

memiliki karakteristik perilaku yang berbeda-beda.
6
 

2. Budaya Baca Siswa  

Budaya berasal dari kata kebudayaan atau culture, yang memiliki makna 

tentang keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam 

rangka kehidupan masyarakat  yang dijadikan milik diri manusia melalui 

belajar. Hal tersebut berarti seluruh tindakan manusia adalah “kebudayaan” 

karena hanya sedikit tindakan manusia yang tidak di jadikan suatu  kebiasaan,  

yaitu  tindakan refleks atau  kelakuan  manusia  yang membabi buta. 

Kebudayaan atau budaya sangat erat kaitannya dengan pendidikan sebab 

semua materi yang  terkandung  dalam  suatu  kebudayaan  diperoleh  melalui  

proses  belajar.  Kebiasaan membaca adalah keterampilan yang diperoleh setelah 

seseorang dilahirkan, bukan keterampilan bawaan.  Oleh  karena  itu  kebiasaan  

membaca  dapat  dipupuk,  dibina  dan  dikembangkan menjadi suatu budaya. 

Dengan membaca suatu bacaan, seseorang dapat menerima informasi, 

memperdalam pengetahuan, dan meningkatkan kecerdasan. Pemahaman terhadap 

kehidupan akan semakin tajam karena membaca dapat membuka cakrawala  

untuk berpikir  kritis dan sistematis.  

                                                             
6
  Purwati Istiana, Layanan Perpustakaan, ( Jakarta: Ombak ,2014), h. 8-11. 
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Hanya dengan melihat dan memahami isi yang tertulis di dalam buku 

pengetahuan maupun  pelajaran,  membaca  bisa  menjadi  kegiatan  sederhana  

yang  membutuhkan  modal sedikit, tapi menuai begitu banyak keuntungan, yang 

menjadi pendorong atas bangkitnya minat  baca ialah ketertarikan kegemaran dan 

hobi membaca, dan pendorong tumbunya kebiasaan membaca adalah kemauan 

dan kemampuan membaca. Berseminya budaya baca adalah kebiasaan membaca, 

sedangkan kebiasaan membaca terpelihara dengan tersedianya bahan bacaan yang 

baik, memarik, memadai, baik jenis, jumlah, maupun mutunya, inilah sebuah 

formula yang secara ringkas untuk mengembangkan minat dan budaya baca. Dari 

rumusan konsepsi tersebut tersirat tentang perlunya minat baca itu dibangkitkan 

sejak usia dini. Hal itu dimulai dengan perkenalan dengan bentuk-bentuk huruf 

dan angka pada masa pendidikan prasekolah hingga mantapnya penguasaan 

membaca-menulis-berhitung pada awal pendidikan disekolah dasar. Perlu dicatat 

bahwa dalam dunia belajar modernt seriap anak mulai berkenalan dengan bentuk-

bentuk huruf dan tanda-tanda yang mempunyai arti tertentu,  itu lebih baik lagi 

kalau sianak tersebut mulai menyadari bahwa rangkaian huruf-huruf itu 

mempunyai suatu cerita yang menarik, maka tentu akan mendorongnya untuk 

berkenalan dengan kata-kata dan selanjutnya berniat untuk dapat membaca.
7
 

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa  minat baca 

merupakan keterkaitan dalam diri seorang untuk melakukan kegitan aktivitas 

mambaca guna memperoleh informasi  karena hal tersebut bernilai lebih baginya. 

Pengertiam minat baca siswa yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah 

                                                             
7
 Sutarno NS, Perpustakaan Dan Masyarakat, ( Jakarta: Sagung Seto, 2006), h.  26-28 



11 
 

 

 

ketertarikan siswa SD Negeri Lampeudaya untuk melakukan kegiatan  terutama 

membaca buku koleksi yang tersedia diperpustakaan SD N Lampeudaya. 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi yang akan peneliti tulis terdiri dari beberapa 

bab. Bab I pendahuluan, bab II kajian teori/pustaka dan bab III metode penelitian. 

Bab-bab yang akan disajikan dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut: 

Bab I adalah pendahuluan berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan 

penelitian pada bab ini berisikan mekanisme penelitian yaitu menguraikan secara 

berurutan kegiatan penelitian mulai dari latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kemudian 

ditutup dengan sistematika penulisan. 

Dalam bab II peneliti akan membahas tentang teori-teori yang berkaitan 

dengan judul-judul, yaitu mengenai pelayanan, dan budaya baca. 

Bab III mengenai uraian tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek 

penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen 

pengumpulan data, analisis data, uji keabsahan data. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

A. Layanan Perpustakaan 

1. Pengertian Layanan Perpustakaan 

Pelayanan perpustakaan merupakan bagian dari kegiatan perpustakaan yang 

dilaksanakan dengan melakukan hubungan langsung dan tidak langsung dengan  

pengguna jasa perpustakaan . berhasil atau tidak misi perpustakaan, tidak hanya 

bergantung pada pelayanan yang diberikan kepada pemakai sehingga keberadaan 

perpustakaan dapat dirasakan manfaatnya oleh pengguna.
8
 

Pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh 

suatu pihak ke pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud  dan tidak 

mengakibatkan kepemilikan apapun. Gronroos dan tjiptono merupakan proses 

yang terdiri atas serangkaian aktivitas intangible yang biasa namun tidak harus 

selalu terjadi pada intraksi antara pelanggan dan pelayan, jasa dan sumber daya, 

fisik atau barang  dan sistem penyediaan jasa yang disediakan  sebagai solusi atas 

masalah. 

Layanan pustaka adalah penyediaan bahan pustaka dan sumber informasi 

secara tepat, dan menyediakan  berbagai layanan dan bantuan kepada pengguna 

sesuai kebutuhan pengguna perpustakaan. Menyajikan bahan perpustakaan dan 

atau sumber informasi  sesuai kebutuhan pengguna. Artinya bahwa dalam 

                                                             
8 Ibrahim Bafadal, Pengelolaan Perpustakaan ..., h. 26 
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pelayanan perpustakaan, pustakawan perlu mencermati dan meminta 

masukan dari pengguna atas kebutuhan bahan pustaka atau informasinya.
9
 

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan  bahwa perpustakaan adalah 

pelayanan, tidak ada pustaka jika tidak ada pelayanan. Pelayanan diberikan 

pengguna sesuai dengan apa yang dibutuhkan. 

2. Tujuan Layanan Perpustakaan  

Tujuan Layanan perpustakaan secara umum adalah agar koleksi yang 

disediakan  oleh perpustakaan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh 

pengguna secara efektif dan efisien, yang dimaksud disini adalah pengguna dapat 

memanfaatkan koleksi dalam sumber informasi sehingga menghemat waktu yang 

mereka miliki. Bagaimana agar pengguna perpustakaan  lebih cepat dalam 

menentukan informasi  yang dbutuhkan, sedangkan efisien dalam layanan ini 

layanan perpustakaan memberikan manfaat kepada pengguna, sehinga mereka 

merasakan hemat biaya, karena informasi yang mereka butuhkan didapatan 

diperpustakaan. 

Tujuan perpustakaan memberikan layanan kepada para pembaca ialah agar 

bahan pustaka yang telah dikumpulkan dan diolah sebaik-baiknya itu dapat 

sampai ketangan pembaca, bahan-bahan pustaka yang dikumpulkan itu terutama 

dimaksudkan agar dipakai oleh pembaca. Sedangkan diadakan pengolahan 

dikehendaki pembaca, bahan pustaka yang banyak tetapi tidak dipakai  oleh 

                                                             
9
 Purwani Istiana, Layanan Perpustakaan..., h. 1-2. 
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siapapun dengan alasan apapun, merupakan kekeliruan besar. Karena itu harus 

diusahakan agar pembaca menggunakan pustaka diperpustakaan.
10

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan layanan perpustakaan 

adalah untuk mencapai kepuasan dengan apa yang dibutuhkan. 

3. Jenis-Jenis Layanan Perpustakaan 

a. Layanan Sirkulasi 

Layanan sirkulasi merupakan salah satu layanan perpustakaan  yang 

berhubungan langsung dengan pengguna perpustakaan. Aktivitas bagian sirkulasi 

menyangkut masalah citra perpustakaan, baik tidaknya sebuah perpustakaan  

sangat berkaitan bagaimana pelayanan sirkulasi yang diberikan  kepada pengguna 

perpustakaan. Berdasarkan kegiatan-kegiatan sirkulasi yang meliputi peminjaman, 

pengambilan, pemungutan denda, pendaftaran anggota, baca di tempat, 

pembagian, pembuatan statistik, dan hubungan masyarakat. 

Kegiatan pelayanan sirkulasi adalah kegiatan yang sering dikatakan  sebagai 

ujung jasa perpustakaan dikarenakan bagian ini yang sering digunakan oleh 

pemakai perpustakaan dan berhubungan dengan pemakai. 

1. Fungsi sirkulasi 

Terdapat beberapa fungsi sirkulasi yaitu sebagai berikut: 

a. Pengawasan pintu masuk dan pintu keluar pustaka. 

b. Pendaftaran anggota, perpanjangan keanggotaan,  dan pengunduran diri 

anggota perpustakaan. 

c. Peminjaman, pengembalian, dan perpanjangan waktu peminjaman. 

d. Pengurusan keterlambatan pengembalian buku koleksi yang dipinjam 

seperti denda. 

                                                             
10

 Karmidi Martoatmojo, Pelayanan Bahan Pustaka, (Jakarta: Universitas Terbuka 

Debdikbud, 1993), h. 5-6. 
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e. Pengeluaran surat peringatan bagi buku yang belum dikembalikan tepat 

waktu dan surat bebas pustaka. 

f. Penugasan yang berkaitan dengan peminjaman buku, khususnya buku 

hilang atau rusak. 

g. Bertanggungjawab atas segala berkas peminjaman. 

h. Pembuatan stastistik peminjaman berupa statistic anggota baru, anggota 

yang mengundurkan diri. Pengunjung pustaka, statistik peminjaman, 

statistik jumlah buku yang dipinjam, statistik peminjaman buku 

berdasarkan subjek, dan daftar buku yang masuk daftar tendon. 

i. Peminjaman antar perpustakaan. 

j. Pengawasan urusan penitipan tas, jas atau mantel, milik pengunjung 

perpustakaan. 

k. Penugasan lainnya,terutama yang berkaitan dengan peminjaman.
11

 

 

2. Sistem peminjaman 

Sistem pelayanan yang sering digunakan adalah sistem layanan terbuka dan 

sistem layanan tertutup. Pada sistem layanan terbuka memberikan kesempatan 

bagi pengguna perpustakaan untuk melakukan  browsing atau membuka buka, 

melihat buku, mengambil sendiri buku yang pegguna butuhkan, ketika buku yang 

nereka butuhkan tidak ada,  mereka dapat memiliki sendiri buku yang hampir 

bersamaan dengan buku yang mereka butuhkan. 

Berikut adalah kelebihan dan kelemahan dari masing-masing sistem 

layanan: 

Sistem layanan terbuka, kelebihannya yaitu pemakai dapat melakukan  

browsing atau melihat lihat buku, dan tenaga yang dibutuhkan tidak banyak. 

Sedangkan kekurangan yaitu pemakai banyak yang salah mengembalikan buku 

pada tempat semula, petugas harus setiap hari mengontrol rak buku untuk 

mengetahui buku yang salah letak, Dan kehilangan koleksi relative besar. 

                                                             
11

 Syihabuddin Qalyubi, Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan Dan Informasi, (Jogyakarta 

Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga, 2007), h. 222. 
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Sistem tertutup juga memiliki kelebihan diantaranya yaitu koleksi akan tetap 

terjaga kerapiannya, dan koleksi yang kurang dapat diminimalkan. Sedangkan 

kekurangan yaitu banyak waktu yang diperlukan untuk memberikan pelayanan, 

banyak waktu untuk mengisi formulir dan menunggu bagi yang mengembalikan, 

dan pemakaian tidak dapat dibrowsing.
12

 

3. Sistem pengembalian buku 

Tugas yang kedua bagian sirkukasi adalah melayani murid-murid yang akan 

mengembalikan buku yang telah dipinjamnya. Pada setiap perpustakaan tentu  ada 

peraturan yang lamanya peminjaman, misalnya satu ada dua minggu. Adakalanya 

murid-murid mengembalikan buku  yang telah dipinjam sebelumnya. Tata cara 

pengembalian buku-buku antara sistem terbuka dan sistem tertutup sama saja. 

Pertama buku yang akan dikembalikan diberikan kepada bagian sirkulasi, meneliti 

tanggal pengembalian yang tertera pada slip tanggal untuk mengetahui apakah 

pengembalian buku tersebut terlambat atau tidak, jika terlambat harus diberi 

sanksi menurut yang berlaku, kemudian petugas mengembalikan kartu atau 

disetempel tanda kembali.
13

 

4. Pemungutan denda  

Pemungutan denda adalah sebuah sanksi yang diberikan kepada pengguna 

atas kelalaian atau tidak kedisiplinan pemakai yang dapat merugikan pembaca 

lainnya, pada dasarnya pemungutan denda ini berakibat merenggangnya 

keharmonisan antara petugas pustaka dan pengguna perputakaan, namun hal ini 

                                                             
12

 P. Sumardi, Layanan perpustakaan, (Yogyakarta: kanisius, 1992), cet. 5, h. 64. 
13 Ibrahim Bafadal, Pengelolaan Perpustakaan Sekolah, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), h. 

126-127. 
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dilakukan untuk menegakkan kedisiplinan pengguna perpustakaan sehingga 

peredaran  pelaksanaan dapat dilaksanakan seadilnya. 

5. Pengawasan buku tendon 

Buku tendon adalah buku yang hanya dibaca ditempat dikarenakan buku  

tersebut  hanya satu buku exsamplan. Biasanya buku tersebut hanya dapat 

dipinjam dalam jangka waktu 2 jam. Buku tendon diletakkan dirak tersendiri dan 

terpisah dengan buku lain, dalam proses peminjaman, petugas menyediakan 

blangko tersebut, berisikan nama pengarang, judul buku, pemesan, tanggal pesan 

tanggal peminjam, dan tanggal kembali paraf. 

6. Statistik perpustakaan  

Statistika merupakan informasi dalam bentuk kualitatif yang berisikan 

tentang jumlah penambahan buku pertahun, jumlah pengunjung dan lain-lain yang 

dianggap penting, berikut dapat dilihat penggunaan dari statistik bagian 

pustakawan diantaranya adalah menyusun laporan tahunan, mengukur efisiensi 

berbagai bagian perpustakaan, mengukur rencana dan jasa perpustakaan, 

memperkuat alasan dalam menunjang anggaran dan tenaga, dan menyajikan 

keberhasilan perpustakaan  bagi pemakai. 

jenis statistik yang biasa dibuat oleh perpustakaan tergantung dari msing-

masing perpustakaan, namun biasa jenis statistik yang biasa dapat digunakan 

berupa pengadaan, klasifikasi, pengkatalogan, keanggotaan, buku yang dipinjam, 

jasa referensi, majalah, dan jasa resprografi. 

 Jenis statistik tersebut diatas biasanya disajikan dalam bentuk tabel, grafik, 

diagram, pia atau batang. Jenis statistik ini dibuat untuk mempermudah 



18 
 

 

 

pengunjung perpustakaan untuk membaca dan memahami maksud statistik. 

Fungsi statistik perpustakaan adalah sebagai berikut, diantaranya menyusun 

laporan tahunan, menyusun rencana, memperkuat alasan, menyajikan 

keberhasilan perpustakaan, dan membuat data untuk menentukan kebijakan 

pimpinan. 

7. Layanan referensi 

Selain tugas pelayanan sirkulasi, pelayanan membaca juga bertugas 

dibidang pelayanan referensi. Pelayanan sirkulasi berhubungan dengan 

peminjaman dan pengembalian buku. Sedangkan pelayanan referensi 

berhubungan dengan pelayanan pemberian informasi dan pemberian bimbingan 

belajar. 

a. Pelayanan informasi 

Secara perinsip perpustakaan sekolah harus dapat dijadikan sumber 

informasi bagi setiap orang yang membutuhkan, oleh sebab itu perpustakan  harus 

mampu memberikan pelayanan informasi. Pada prinsipnya pelayanan informasi 

ditunjukan untuk memberikan  jawaban atas pertanyaan pengunjung perpustakaan 

yang membutuhkan keterangan dan memberikan petunjuk dan bahan-bahan 

tertentu yang mungkin tidak dapat dilayani. 

Tugas pelayanan informasi informasi ini akan berjalan dengan baik apabila 

ada dua faktor yaitu: 

a) Kelengkapan koleksi 

Kelengkapan koleksi yang tersedia diperpustakaan sangat mempengaruhi 

terhadap pelayanan informasi oleh sebab itu pengadaan buku-buku harus 
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dilakukan secara kontinu, apabila tidak mampu membeli buku usahakan dengan 

cara lain seperti tukar menukar atau meminjam dari perpustakaan lainya. 

b) Jenis tugas referensi 

a. Memberikan informasi umum, tempat  letak rak buku atau kantor kepala. 

b. Memberikan informasi khusus, pengguna dokumen dan konsultasi. 

c. Membuat penelusuran dokumen. 

d. Membuat pengguna katalog. 

e. Menyelenggarakan pameran, memberikan bimbinggan belajar, 

memperhatikan murid-murid yang mengalami kesulitan belajar atau 

memecahkan masalah.
14

 

B. Budaya Baca 

1. Definisi Budaya Baca 

Budaya berasal dari kata kebudayaan atau culture, yang memiliki makna 

tentang keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam 

rangka kehidupan masyarakat  yang dijadikan milik diri manusia melalui 

belajar. Hal tersebut berarti seluruh tindakan manusia adalah “kebudayaan” 

karena hanya sedikit tindakan manusia yang tidak di jadikan suatu  kebiasaan,  

yaitu  tindakan refleks atau  kelakuan  manusia  yang membabi buta. 

Kebudayaan atau budaya sangat erat kaitannya dengan pendidikan sebab 

semua materi yang  terkandung  dalam  suatu  kebudayaan  diperoleh  melalui  

proses  belajar.  Kebiasaan membaca adalah ketrampilan yang diperoleh setelah 

seseorang dilahirkan, bukan ketrampilan bawaan.  Oleh  karena  itu  kebiasaan  

membaca  dapat  dipupuk,  dibina  dan  dikembangkan menjadi suatu budaya. 

Dengan membaca suatu bacaan, seseorang dapat menerima informasi, 

memperdalam pengetahuan, dan meningkatkan kecerdasan. Pemahaman terhadap 

                                                             
14 Ibrahim Bafadal, Pengelolaan Perpustakaan Sekolah, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), h. 

133-140 
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kehidupan akan semakin tajam karena membaca dapat membuka cakrawala  

untuk berpikir  kritis dan sistematis. Hanya dengan melihat dan memahami isi 

yang tertulis di dalam buku pengetahuan maupun  pelajaran,  membaca  bisa  

menjadi  kegiatan  sederhana  yang  membutuhkan  modal sedikit, tapi menuai 

begitu banyak keuntungan. 

Budaya adalah pikiran atau akal budi yang tercermin dalam pikir sikap, 

ucapan dan tindakan seseorang didalam hidupnya. Budaya diawali dari suatu 

yang sering atau biasa dilakukan sehingga akhirnya menjadi sesuatu kebiasaan 

atau budaya. Budaya baca seseorang adalah suatu sikap dan tindakan atau 

perbuatan untuk membaca dan dilakukan secara teratur dan berkelanjutan. 

Seseorang yang mempunyai budaya baca adalah bahwa orang tersebut telah 

terbiasa dan berproses dalam waktu yang lama di dalam hidupnya selalu 

menggunakan sebagian waktunya untuk membaca. Membaca  pada  hakikatnya  

adalah  suatu  proses  yang  bersifat  fisik dan psikologis. Proses  yang bersifat  

fisik berupa kegiatan mengamati  tulisan secara visual. Dalam hal ini 

peranan indra visual sangat penting.  

Faktor yang menjadi pendorong atas bangkitnya minat  baca ialah 

ketertarikan kegemaran dan hobi membaca, dan pendorong tumbuhnya 

kebiasaan membaca adalah kemauan dan kemampuan membaca. Berseminya 

budaya baca adalah kebiasaan membaca, sedangkan kebiasaan membaca 

terpelihara dengan tersedianya bahan bacaan yang baik, menarik, memadai, baik 

jenis, jumlah, maupun mutunya, inilah sebuah formula yang secara ringkas 

untuk mengembangkan minat dan budaya baca. Dari rumusan konsepsi tersebut 
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tersirat tentang perlunya minat baca itu dibangkitkan sejak usia dini. Hal itu 

dimulai dengan perkenalan bentuk-bentuk huruf dan angka pada masa 

pendidikan prasekolah hingga mantapnya penguasaan membaca-menulis-

berhitung pada awal pendidikan disekolah dasar. Perlu dicatat bahwa dalam 

dunia belajar modern setiap anak mulai berkenalan dengan bentuk-bentuk huruf 

dan tanda-tanda yang mempunyai arti tertentu. Dalam hal itu dan lebih baik lagi 

kalau sianak tersebut mulai menyadari bahwa rangkaian huruf-huruf itu 

mempunyai suatu cerita yang menarik, maka tentu akan mendorongnya untuk 

berkenalan dengan kata-kata dan selanjutnya berniat untuk dapat membaca.
15

 

Sutomo (2003) mengatakan akibat utama yang ditimbulkan dari 

masyarakat yang memiliki budaya baca rendah adalah masyarakat yang tidak 

produktif. Tidak produktifnya masyarakat sebagai akibat dari 3 (tiga) faktor 

yaitu : sulit komunikasi, tidak bisa inovasi, sulit transfer ilmu dan sulit dalam 

menggunakan IPTEK. Ketiga faktor akibat tersebut disebabkan oleh 

permasalahan inti yaitu  pada masyarakat yang bersangkutan membaca dan 

belajar belum menjadi budaya. Dan belum membudayanya membaca dan 

belajar di kalangan masyarakat kita disebabkan oleh 3 (tiga) hal yaitu : sistem 

pendidikan yang kurang efektif, masyarakat belum menyadari pentingnya 

pendidikan dan, budaya kurang kondusif. 

Dalam perspektif lain, Giddens (2002) menyebutkan bahwa budaya 

pada intinya mengacu pada   pandangan hidup anggota atau kelompok 

masyarakat yang mengajarkan tentang perihal mulai dari perilaku-perilaku 

                                                             
15

 Sutarno NS, Perpustakaan Dan Masyarakat, ( Jakarta: Sagung Seto, 2006), h.  26-28 
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dasar manusia  seperti  cara  berpakain,  norma  dalam  keluarga,  pola  kerja,  

hingga sampai pada pemenuhan kesenangan, budaya mempunyai tiga wujud 

yaitu : 

1) ide, gagasan, norma,  peraturan. 

2) aktivitas  dan  kelakuan. dan, 

3) benda  hasil  karya  manusia.
16

 

2. Faktor Rendahnya Budaya baca 

Budaya baca tidak akan tercipta apabila tidak ada minat baca yang tumbuh 

didalam diri seseorang, dalam menumbuhkan minat baca dan budaya membaca 

masyarakat ada beberapa faktor penyebab rendahnya minat baca yaitu: 

1) Faktor lingkungan keluarga dalam hal kebiasaan membaca keluarga 

dilingkungan rumah. 

2) Faktor pendidikan dan kurikulum sekolah dan perguruan tinggi yang 

kurang kondusif. 

3) Faktor infrastrukur dalam masyarakat yang kurang mendukung 

meningkatkan minat baca masyarakat. 

4) Faktor keberadaan dan keterjangkauan bahan bacaan. 

3. Faktor Pendorong Meningkatnya Budaya Baca 

Faktor yang mampu mendorong bangkitnya minat baca masyarakat yaitu: 

1) Rasa ingin tahu yang tinggi atas, teori, fakta, prinsip, ilmu pengetahuan 

dan teori. 
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 Azmi, Sub Bagian Publikasi Dan Dokumentasi Arsip Nasional Republik Indonesia, 

Membangun Budaya Arsiparis, h. 1 
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2) Keadaan lingkungan fisik yang memadai dalam arti tersedianya bahan 

yang menarik, berkualitas dan beragam. 

3) Keadaan sosila yang kondusif, adanya iklim yang dapat dimanfaatkan 

untuk membaca. 

4) Rasa haus informasi, rasa ingin tahu, terutama yang aktual. 

5) Berpikir hidup bahwa membaca merupakan kebutuhan rohani.
17

 

4. Tujuan Membaca 

Tujuan membaca menurut darmono, membaca adalah untuk mendapatkan 

informasi baru. Dalam kenyataan terdapat tujuan lebih khusus  dari kegiatan 

menbaca yaitu: 

a. Membaca untuk tujuan kesenangan, temasuk dalam kategori membaca 

novel, surat kabar,  majalah, dan komik.  

b. Membaca untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, seperti membaca buku 

pelajaran, buku ilmu pengetahuan. 

c. Membaca untuk melakukan suatu kegiatan, misalnya para mekanik perlu 

membaca buku petunjuk, tentang resep makanan, membaca prosedur kerja 

dan pekerjaan tertentu.
18

 

 

5. Manfaat Membaca 

Adapun tujuan membaca secara umum yaitu mampu membaca dan 

memahami  teks pendek dangan cara lancar atau bersuara beberapa kalimat 

sederhana dan membaca  puisi, memahami ide, kemampuan menangkap makna 

dalam bacaan secara utuh, baik dalam bentuk teks bebas, narasi, prosa ataupun 

                                                             
17 Wahyuni G., Peranan Perpustakaan Dalam Meningkatkan Budaya Baca Masjid Al-

Markaz Al-Islami Makassar, ( Makasar : Uin Allahudin Makassar, 2015), h. 23-25.     
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puisi yang disimpulkan dalam suatu karya tulis atau tidak tertulis. Sedangkan 

manfaat membaca adalah sebagai berikut: 

1) Memperoleh banyak pengalaman hidup. 

2) Memperoleh pengetahuan umum dan berbagai informasi tertentu yang 

sangat berguna bagi kehidupan. 

3) Dapat mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutahir 

di dunia . 

4) Dapat mengayakan batin dan memperluas cakrawala pandang dan pikir, 

meningkatkan taraf hidup dan budaya keluarga, masyarakat dan bangsa. 

5) Dapat memecahkan berbagai masalah kehidupan, dapat mengantarkan 

seseorang menjadi cerdik dan pandai. 

6) Dapat memperkaya perbedaan kata, ungkapan, istilah, dan lain-lain yang 

sangat menunjang keterampilan menyimak, berbicara dan menulis. 

7) Mempertinggi potensilitas setiap pribadi mempermantap desistensi.
19

 

6. Aspek-Aspek dalam Membaca 

Beberapa aspek didalam membaca antara lain yaitu  sensori,  yaitu  

kemampuan  untuk  memahami  simbol-simbol atau tanda baca tertulis, aspek 

perseptual kemampuan menginterpretasikan apa yang dilihat   sebagai   simbol.   

aspek   skema   yaitu   kemampuan   menghubungkan informasi tertulis dengan 

struktur pengetahuan yang telah ada,  aspek aerfikir, yaitu kemampuan membuat 

inferensi dan evaluasi dari materi yang dipelajari. Aspek   afektif   yaitu   aspek   
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yang   berkenaan   dengan   minat   pembaca   dan berpengaruh terhadap kegiatan 

membaca. 

Jika diambil kesimpulan membaca adalah merupakan suatu proses 

pengolahan bacaan atau teks yang bertujuan untuk menggali informasi yang 

terdapat dalam teks dan melibatkan komponen kebahasaan, gagasan, nada dan 

gaya serta yang termasuk dalam kategori konteks, dan komponen konteks yang 

berada di luar komponen kebahasaan. 

C. Prinsip-Prinsip Membaca 

 Ada beberapa prinsip  membaca yang perlu diperhatikan oleh guru, 

pustakawan  dalam membina dan mengembangkan minat baca murid-murid 

adalah sabagai berikut : 

1) Membaca merupakan proses belajar yang komplek 

Membaca merupakan proses belajar yang komplek, terdiri dari sejumlah 

kegiatan  seperti menangkap atau memahami  kata-kata atau kalimat yang ditulis 

oleh pengarang. Menginterpretasi konsep-konsep pengarang, dan akhirnya 

mengevaluasi konsep-konsep pengarang  serta menyimpulkan. Oleh sebab  itu 

untuk dapat membaca secara efisien dalam arti cepat dan persepsi yang akurat 

diperlukan keterampilan tertentu serti menangkap atau memahami kata-kata atau 

kalimat.  

2) Kemampuan baca seseorang berbeda-beda  

Guru, pustakawan harus mengetahui kecerdasan setiap muridnya, keadaan 

pisik setiap muridnya, hubungan sosialnya, baik disekolah maupun luar ataupun 

diluar sekolah dimasyarakat, sikap, aspirasi serta kebutuhan setiap muridnya. 
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Sehingga kegiatan pembinaan dan pengembangan minat baca murid dapat 

disesuaikan oleh sifat yang dimiliki setiap murid. 

3) Pembinaan kemampuan membaca atas dasar evaluasi 

Guru, pustakawan, harus mengetahui apakah murid-murid mampu 

membaca teks tanpa banyak memerlukan bantuan dari gurunya, sejauh 

manakah yang diperoleh dari hasil membaca, dan sebagainya.  

Berdasarkan informasi yang diperolah  guru, pustakawan dalam menilai 

kemampuan membaca siswa  sehingga menjadi dasar pengembangan dan 

pembinaan minat baca siswa. 

4) Membaca harus menjadi penglaman yang memuaskan 

Seseorang akan senang sekali apa bila setelah membaca suatu bacaan, baik 

berupa buku literatur, artikel dan lainnya. Merasa bahwa telah menggunakan 

waktu senggangnya dengan sebaik-baiknya, merasa bahwa dirinya telah 

mempelajari sesuatu dengan baik dan merasa puas dengan hasil bacanya. 

1. Kesiapan Membaca 

1) Kesiapam mental. 

2) Kesiapan fisik. 

3) Kesiapan pengalaman. 

4) Menumbuhkan rasa senang membaca. 

5) Memperkenalkan buku-buku. 

6) Memperkenalkan riwayat hidup tokoh-tokoh 

7) Memperkenalkan hasil-hasil karya sastra
20

 

2. Indikator Budaya Membaca 

Indikator budaya membaca adalah   sebagai membaca  dengan  sungguh-

sungguh  semua  buku yang perlu untuk setiap mata pelajaran sampai menguasai 
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isinya, dan membaca dengan konsentrasi penuh, seperti memahami tulisan, 

proses mental yang rumit,   dan   berfikir   (pemahaman   membaca   adalah 

rekonstruksi, interpretasi dan evaluasi arti dari tulisan). Indikator budaya 

membaca terdiri dari: 

1. Memperhatikan kesehatan membaca. 

2. Menentukan jadwal membaca. 

3. Membuat tanda-tanda/ catatan-catatan. 

4. Memanfaatkan perpustakaan. 

Berseminya budaya baca adalah kebiasaan membaca, sedangkan kebiasaan 

membaca terpelihara dengan tersedianya bahan bacaan yang baik, menarik, 

memadai, baik jenis, jumlah maupun mutunya. Inilah sebuah formula yang secara 

ringkas untuk mengembangkan minat dan budaya baca. Dari rumusan konsepsi     

tersebut, tersirat tentang perlunya minat baca tersebut dibangkitkan sejak usia dini 

(kanak-kanak). Hal tersebut dapat dimulai dengan perkenalan dengan bentuk-

bentuk huruf dan angka pada masa pendidikan prasekolah hingga mantapnya 

penguasaan membaca-menulis-berhitung pada awal pendidikan di sekolah dasar. 

Minat   baca   yang   mulai   dikembangkan pada  usia  dini   dan  

berlangsung  secara  teratur akan tumbuh menjadi kebiasaan membaca. Sementara  

itu,  kebiasaan  membaca  selanjutnya membaca  masyarakat,  ini  diperlukan  alat  

ukur yang  dapat  digunakan  untuk  mengukur perubahan-perubahan yang terjadi. 

Alat ukur ini disebut sebagai indikator membaca. Secara sederhana indikator dapat 

dimaknai sebagai petunjuk yang memberikan indikasi tentang suatu keadaan dan 

merupakan refleksi dari keadaan tersebut. Dengan kata lain, indikator merupakan 
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variabel penolong dalam mengukur perubahan. Variabel-variabel ini terutama 

digunakan apabila perubahan yang akan dinilai tidak dapat diukur secara 

langsung
21

. 

3. Minat dan Kebiasaan Membaca 

Kebiasaan dan minat baca menurut Rajab bahry adalah salah satu masalah 

mendasar dalam kegiatan membaca yang sering diabaikan. Padahal kebiasaan 

membaca merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan membaca.
22

 

Faktor yang menjadi pendorong atas bangkitnya  minat baca adalah ketertarikan, 

kegemaran dan hobi membaca. Dan pendorong kebiasaan membaca adalah 

kemauan dan keinginan membaca. Kebiasaan membaca semestinya dibiasakan 

sejak dini, pada masa balita ketika anak belum memulai pendidikan formal, media 

pengenal media bacaan dapat ditempuh dengan berbagai cara yang disesuaikan 

dengan usia dan kemampuan sianak, dan orang tua harus memberikan contoh 

kepada anan-anaknya agar anak-anak mereka gemar membaca.
23

 

4. Kemampuan Membaca 

Kemampuan membaca adalah kemampuan mengenal huruf, selanjutnya 

merangkainya menjadi sebuah kata, kemudian menjadi sebuah kalimat dan 

memahaminya. Ketrampilan membaca sangat memegang peranan penting dalam 

kehidupan manusia, karena pengetahuan apapun tidak  akan dapat dipisahkan 
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dari kegiatan membaca. Membaca adalah kunci kearah gudang ilmu. Siapa pintar 

membaca, dan banyak membaca maka ia banyak ilmu pengetahuan dan 

pengalaman.
24 

D. Pengaruh Fasilitas Perpustakaan Terhadap Minat Membaca Siswa 

Peranan perpustakaan sekolah dalam perkembangan minat baca siswa 

sangat penting, yaitu sebagai penyedia sumber informasi yang relevan dengan 

kurikulum dan  sumber informasi penunjanglainnya yang memiliki kontribusi 

langsung pada proses membaca siswa. Selain itu perpustakaan juga berperan 

sebagai sarana untuk membangun citra  perpustakaan pada sisiwa, sebagai sarana 

menciptakan masyarakat yang memiliki literasi informasi dan sebagai sarana yang 

mampu  mengatasi kesenjangan ekonomi dalam pendidikan, dengan demikian 

sudah seharusnya perpustakaan sekolah diberdayakan. 

Menurut Neneng Komariah berpendapat bahwa ada beberapa aspek yang 

penting diperhatikan dalam memberdayakan perpustakaan sekolah terutama dalam 

meningkatkan minat baca dikalangan siswa yaitu kelengkapan koleksi, 

pengelolaan perpustakaan yang profesioanal, ketersediaan fasilitas yang memadai, 

dan adanya kegiatan promosi perpustakaan.
25
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1. Faktor Penghambat Motivasi Membaca 

Derasnya arus hiburan melalui peralatan pandang dengan, misalnya televisi 

dan film dalam taraf tertentu merupakan persaingan keras terhadap minat baca 

masyarakat.  

a. Kurangnya tindakan hukum yang tegas meskipun sudah ada undang-

undang hak cipta terhadap pembajakan buku yang merajalela dengan 

memberi akibat secara tidak langsung terhadap minat baca 

b. Kurangnya penghargaan yang memadai dan andil terhadap kegiatan atau 

kreativitas yang berkaitan dengan perbukuan, dapat mengurangi minat 

dalam masalah perbukuan 

c. Lingkungan keluarga, misalnya kurangnya keteladanan orang tua dalam 

pemanfaatan waktu senggang dapat memberi dampak terhadap minat baca 

sejak masa kanak-kanak. Sejauh mana orang tua memberi keteladanan 

dalam hal minat baca. 

Dapat disimpulkan bahwa membaca adalah proses  melisankan atau 

memahami bacaan atau sumber tertulis untuk memperoleh pesan atau gagasan 

yang ingin disampaikan penulis, dengan membaca kita mendapat informasi dan 

ilmu pengetahuan yang luas. Minat membaca adalah  suatu perhatian yang kuat 

dan mendalam disertai dengan perasaan senang terhadap kegiatan membaca 

sehingga mengarahkan siswa untuk membaca dengan kemampuan sendiri.
26
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2. Aspek-aspek Minat Baca 

Ada beberapa aspek dalam minat baca, yaitu aspek kognitif dan aspek 

afektif. 

a. Aspek Kognitif 

Aspek kognitif didasari pada konsep perkembangan di masa anak-anak 

mengenai hal-hal yang menghubungkannya dengan minat. Minat pada aspek ini 

berpusat pada apakah hal yang diminati akan menguntungkan dan mendatangkan 

kepuasan pribadi. Misalnya kegiatan membaca, ketika siswa melakukan kegiatan 

membaca tentu saja mengharapkan sesuatu yang didapat dari proses membaca 

sehingga banyak manfaat yang didapat dari kegiatan membaca. Jumlah waktu 

yang dikeluarkan pun berbanding lurus dengan kepuasan yang diperoleh akibat 

membaca sehingga kegiatan membaca akan menjadi tetap, yang pada gilirannya 

ini akan menjadi sebuah kebutuhan yang sifatnya harus terpenuhi. 

b. Aspek Afektif 

Aspek afektif atau emosi yang mendalam merupakan konsep yang 

menampakkan aspek kognitif dari minat ditampilkan dalam sikap terhadap 

kegiatan yang diminati akan terbangun. Seperti aspek kognitif, aspek afektif 

dikembangkan dari pengalaman pribadi, sikap orang tua, guru, dan teman yang 

mendukung terhadap aktivitas yang diminati. Siswa yang memiliki minat baca 

yang tinggi akibat kepuasan dan manfaat yang didapat serta mendapat penguatan 

respons dari orang tua, teman, dan lingkungan, maka siswa ini akan memiliki 

ketertarikan dan keinginan sehingga mau meluangkan waktu khusus dan frekuensi 
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yang tinggi untuk membaca. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis 

menyimpulkan bahwa aspek minat membaca meliputi:  

1) perasaan senang dengan kegiatan membaca. 

2) kebutuhan akan kegiatan membaca. 

3) keinginan mencari bahan bacaan.  

4) keinginan melakukan kegiatan membaca. 

5) ketertarikan untuk membaca. 

3. Jenias-jenis fasilitas perpustakaan 

Penyediaan fasilitas di perpustakaan merupakan suatu hal yang penting, 

karena dapat menunjang kelancaran kegiatan perpustakaan   secara optimal 

sehingga tugas dan fungsi perpustakaan Perguruan Tinggi dapat terlaksana: 

1) Peralatan kerja 

Peralatan kerja ini, termasuk jenis benda yang berfungsi langsung sebagai   

alat   produksi   untuk   menghasilkan   barang   atau   berfungsi memproses suatu 

barang menjadi barang lain yang berlainan fungsi dan gunanya. Dalam kegiatan 

di perpustakaan misalkan ruang perpustakaan, komputer, printer yang ada di 

perpustakaan membantu pustakawan melakukan pencatatan dan sirkulasi apabila 

ada proses peminjaman. 

2) Perlengkapan kerja 

Semua  jenis  benda  yang  berfungsi  sebagai  alat  bantu  tidak langsung 

dalam produksi, mempercepat proses, dan menambah kenyamanan dalam 

bekerja. Misalkan perlengkapan yang ada dalam perpustakaan yang berfungsi 
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sebagai alat bantu yaitu: pena, koleksi buku, kertas, spidol, LCD, komputer, dan 

lain sebagainya. 

3) Perlengkapan bantu atau fasilitas 

Merupakan benda yang membantu kelancaran gerak dalam pekerjaan.   

Misalkan,   AC,   kipas   angin,   mesin   absensi,   dan   lain sebagainya.
27
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 BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Bentuk penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah “suatu penelitian dengan mengumpulkan data di lapangan dan 

menganalisis serta menarik kesimpulan dari data tersebut.
28

  

 Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamanti, yang diarahkan pada latar dan individu tersebut seccara utuh.
29

 

B. Tempat Dan Waktu 

Adapun yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah pelayanan 

perpustakaan dalam meningkatkan budaya baca siswa Yang dilaksanakan di SD 

Negeri Lempeudaya Aceh Besar, pada Hari dan tanggal. 01 Oktober 2018.  

C. Identifikasi Variabel 

Pelayanan perpustakaan merupakan bagian dari kegiatan perpustakaan yang 

dilaksanakan dengan melakukan hubungan langsung dan tidak langsung dengan  

pengguna jasa perpustakaan. berhasil atau tidak misi perpustakaan, tidak hanya 

bergantung pada pelayanan yang diberikan kepada pemakai sehingga keberadaan 

perpustakaan dapat dirasakan manfaatnya oleh pengguna. 

Minat juga diartikan kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu dan 

keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu. Minat bukan bawaan dari lahir, 
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melainkan dapat dipengaruhi oleh bakat, minat baca merupakan suatu 

dorongan atau keiinginan pada seorang untuk menjadi merasa tertarik pada 

sesuatu yang ia sukai dan kecenderungan yang menyebabkan seseorang untuk 

berusaha atau mencapai ataupun aktivitas bidang tertentu yang diinginkan. 

D. Definisi Operasional Variabel 

Berdasarkan gambaran kecerdasan interpersonal pada siswa maka yang akan 

diamati ialah: 

Pelayanan perpustakaan merupakan bagian dari kegiatan perpustakaan yang 

dilaksanakan dengan melakukan hubungan langsung dan tidak langsung dengan  

pengguna jasa perpustakaan. berhasil atau tidak misi perpustakaan, tidak hanya 

bergantung pada pelayanan yang diberikan kepada pemakai sehingga keberadaan 

perpustakaan dapat dirasakan manfaatnya oleh pengguna. 

E. Teknik pengumpulan data 

a. Wawancara  

Teknik pengumpulan data kualitatif dengan menggunakan komunikasi 

atau interaksi untuk mengumpulkan sebuah informasi melalui tanya jawab antara 

peneliti dengan informan atau subyek penelitian.  

Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. 

Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, 

bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang 

diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. 
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b. Observasi 

Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau 

suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk 

memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab 

pertanyaan penelitian. observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan 

data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya 

merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, 

penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk 

menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, 

peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. 

Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau 

kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

c. Dokumen/Dokumantasi 

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh 

lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat,  vidio, catatan harian, arsip foto, 

hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen 

seperti ini bisa dipakai untuk menggali infromasi yang terjadi di masa silam. 

Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen 

tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi menggunakan 

analisis data. 
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Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. 

Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang 

diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum 

memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap 

tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman, 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Adapun aktifitas 

dalam analisis data adalah sbb. 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka 

perlu dicatat seraca teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama 

peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. 

Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi 

data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti 

komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. 

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan 

kecerdasan keluasan dan kedalaman wawasan. Bagi peneliti yang masih baru, 

dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain 
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yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan 

berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan 

pengembangan teori yang signifikan.  

2. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam 

hal ini Miles and Huberman menyatakan, yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat 

naratif. 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing) 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman 

adalah langkah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan 

bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh 

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti ke lapangan mengumpulkan 

data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel.
30

 

G. Uji Keabsahan Data 

Setelah data yang penulis perlukan terkumpul, langkah selanjutnya adalah 

dengan menganalisis data. Menganalisis merupakan suatu cara yang digunakan 

                                                             
30

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D…,h. 247-253. 
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untuk menguraikan data yang diperoleh agar dapat dipahami bukan hanya peneliti 

saja tetapi juga dapat dipahami oleh orang lain. 

Adapun menganalisis data dalam penelitian kualitatif ini, peneliti melakukan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Kredibilitas 

Untuk mencapai kredibilitas data penelitian, antara lain dengan melakukan 

triangulasi. Triangulasi dalam kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data 

dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, dengan demikian 

terdapat triangulasi sumber, triangulasi tehnik pengumpulan data, dan waktu. 

Selain triangulasi, upaya untuk memperoleh data yang kredibel juga 

dilakukan dengan cara mencatat dan merekam secara rinci berbagai temuan dan 

informasi yang diperoleh dilapangan. Kredibilitas adalah pengujian data untuk 

menilai kebenaran dan keabsahan peneliti dengan analisis kualitatif. 

2. Transferabilitas  

Transferabilitas kemampuan hasil kualitatif untuk diberlakukan pada 

keadaan yang sama dan dalam kehidupan yang nyata transferabilitas diartikan 

sebagai proses menghubungkan temuan yang ada dengan praktik kehidupan dan 

prilaku nyata dalam konteks yang lebih luas. Trasferabilitas berkaitan dengan 

sejauh mana hasil penelitian dapat ditetapkan atau digunakan dalam situasi lain. 

Oleh karena itu agar orang lain dapat memahami hasil penelitian dan ada 

kemungkinan menerapkannya, maka penelitian harus membuat laporan secara 

rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. 
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3. Dependabilitas  

Salah satu hal penting yag harus dipegang oleh peneliti kualitatif adalah 

menjaga dependabilitas temuan, informasi yang diperoleh merupakan informasi 

yang saling tergantung sama  lain untuk menjalin makna yang lebih akurat, 

sehingga orang dapat melakukan replikasi, upaya menjaga dependabilitas ini 

dapat dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses 

penelitian. 

4. Konfirmabilitas 

Menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Apabila 

hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian maka penelitian tersebut 

telah memenuhi standar konfirmabilitas, oleh karena itu dua pengujian ini sering 

dilakukan bersama-sama. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan di SD Negeri Lampeudaya Aceh 

Besar pada tangal 01 s/d 03 September 2018 maka hasil yang diperolah adalah 

sebagai berikut: 

SD Negeri Lampeudaya Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu 

lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan  Departemen Pendidikan dan  

kebudayaan. SD Negeri Lampeudaya merupakan salah satu SD Negeri di 

kacamatan Darussalam  Kabupaten Aceh Besar, Darussalam merupakan salah satu 

kecamatan dalam wilayah  kabupaten Acah Besar Provinsi Acah, yang terbagi 

pada beberapa pemukiman dan desa. Adapun  jarak antara sekolah SD Negeri 

Lampeudaya dengan kantor camat sekitar 500 meter, dan jarak sekolah dengan 

pemukiman warga sangat mudah dijangkau dan transportasi yang digunakan 

menuju kesekolah relatif mudah, dikarenakan mereka bisa berjalan kaki,  dan 

memakai kendaraan roda dua
31

. 

1. Identitas Sekolah 

a. Nama Sekolah : SD Negeri Lampeudaya 

b. NPSN : 10100153    

c. Alamat sekolah  

 Jalan : Miruk taman 

 Kecamatan : Darusssalam 

                                                             
31

 Dokumentasi Sekolah SD Negeri Lampudaya Tahun Ajaran 2018-2019 
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 Kabupaten/Kota : Aceh Besar 

 Gampong : Lampeudaya  

d. Kelompok Sekolah : Imbas 

e. NNS :101060102007 

f. Kode Pos : 23373 

g. Tahun Berdiri   : 1992 

h. Status    : Negeri 

i. Provinsi    : Aceh 

2. Keadaan Fisik Sekolah 

a. Luas Tanah sekolah : 1042  2.408 M² 

b. Luas Bangunan : 427 M² 

c. Jumlah Ruang Kelas  : 6 Kelas 

3. Visi dan Misi SD negeri Lampeudaya Aceh Besar 

a. Visi Sekolah 

“Terwujudnya warga sekolah yamg berakhlak mulia, berprestasi, 

disiplin trampil dan peduli terhadap lingkungan yang dilandasi nilai-

nilai budaya luhur berdasarkan IMTAQ serta menguasai IPTEK”. 

b. Misi Sekolah 

1) Melaksanakan shalat berjamaah, baca yasin bersama dan 

tausiyah. 

2) Mengembanggan pembelajaran secara efektif, kreatif, dan 

inovatif. 
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3) Melaksanakan perbaikan dan pengayaan serta pembiasan 

literasi. 

4) Melaksanakan ekstrakurikuler untuk  penyaluran minat dan 

bakat. 

5) Melaksanakan tugas dengan baik dilandasi dengan kedisiplinan 

berdasarkan aturan-aturan tertentu. 

6) Menciptakan keharmonisan dan kemitraan warga sekolah. 

7) Menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, indah, 

nyaman aman dan damai. 

8) Memupuk kerja sama antara sekolah dan masyarakat. 

c. Tujuan Sekolah SD Negeri Lampeudaya 

 Berdasarkan hasil evaluasi dari pelaksanaan program kerja tahun 

sebelumnya kita dapat melihat hasil-hasil yang telah dicapai serta 

permasalahan-permasalahan yang tengah dihadapi. Adapun tujuan-

tujuan dari sekolah  adalah sebagai berikut: 

1) Terbentuknya karakter siswa yang berahlak mulia, berprestasi, 

disiplin, terampil dan peduli terhadap lingkungan. 

2) Menguasai ilmu pengetahuan sebagai bekal untuk bersaing dan 

sebagai bekal untuk dapat mandiri. 

3) Terbentuk budaya bersih, sehat, indah, nyaman aman dan damai. 

4) Tercipta keharmonisan dan kemitraan serta menjalani kerjasama 

yang harmonis. 

5) Menjadi sekolah yang diminati masyarakat. 
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4. Program Kepala Sekolah 

a. Kegiatan awal tahun pelajaran 

1) Merencanakan kebutuhan guru setiap mata pelajaran. 

2) Pembagian tugas mengajar. 

3) Menyusun program pengajaran jadwal pelaksanaan dan kalender 

pendidikan. 

4) Menyusun kebutuhan buku pelajaran, buku pegangan guru. 

5) Menyusun kelengkapan alat pelajaran dan bahan pelajaran. 

6) Mengadakan rapat guru. 

b. Kegiatan Akhir Tahun Pelajaran 

1) Menyelanggarakan penutupan buku inventaris dan keuangan. 

2) Menyelenggarakan ulangan umum dan keuangan. 

3) Kegiatan kenaikan kelas dan kelulusan. 

a) Persiapan daftar kumpulan nilai (legger). 

b) Penyiapan bahan-bahan untuk rapat guru. 

c) Pengisian buku laporan penilaian hasil belajar. 

d) Pemilihan program. 

4) Menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program sekolah tahun 

pelajaran yang bersangkutan dan menyusun program sekolah untuk 

tahun yang akan datang. 

5) Menyelenggarakan penyusunan rencana keuangan tahun yang akan 

datang (RAPBM). 
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6) Menyelenggarakan penyusunan rencana perbaikan dan pemeliharaan 

sekolah dan alat bantu pendidikan. 

7) Menyelenggarakan pembuatan laporan akhir tahun pelajaran. 

8) Melaksanakan kegiatan penerimaan siswa baru yang meliputi 

kegiatan: 

a) Pembentukan panitia penerimaan dan pendaftaran. 

b) Penyusunan syarat-syarat penerimaan dan pendaftaran. 

c) Penyiapan formulir dan pengumuman penerimaan siswa baru. 

d) Pengumuman siswa yang diterima dan pendaftaran ulang. 

c. Kegiatan Semester 

1) Menyelenggarakan perbaikan alat-alat sekolah yang diperlukan. 

2) Menyelenggarakan pengisian buku induk siswa. 

3) Menyelenggarakan persiapan pelaksanaan ulangan umum semester. 

4) Menyelenggarakan evaluasi kegiatan BK, OSIS, UKS, dan ekstra 

kurikuler. 

5) Menyelenggarakan kegiatan akhir semester. 

a) Daftar kelas. 

b) Kumpulan nilai. 

c) Catatan tentang siswa yang mendapat  perhatian khusus. 

d) Pengisian buku nilai semester. 

e) Pemanggilan orang tua siswa sejauh diperlukan untuk 

berkonsultasi. 
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d. Kegiatan Bulanan 

1) Pada awal bulan dilakukan kegiatan rutin antara lain: 

a) Melaksanakan kegiatan penyelesaian gaji pegawai/guru, laporan 

bulanan, rencana belanja bulanan. 

b) Melaksanakan pelaksanaan umum terhadap buku kelas dan daftar 

hadir guru, pegawai dan tata usaha. 

c) Kumpulan bahan evaluasi  berikut analisanya. 

d) Kumpulan program pengajaran. 

e) Diagram pencapaian kurikulum. 

f) Diagram daya serap siswa. 

g) Buku catatan pelaksanaan  BK. 

h) Program perbaikan dan pengayaan. 

2) Memberi petunjuk kepada guru-guru tentang siswa yang perlu 

diperhatikan, kasus yang perlu diketahui dalam rangka pembinaan 

kegiatan siswa. 

3) Pada akhir bulan dilakukan kegiatan: 

a) Penutupan buku. 

b) Pertanggung jawaban keuangan. 

c) Evaluasi terhadap persediaan dan penggunaan alat sekolah. 

d) Mutasi siswa dan klapper. 

e. Kegiatan Harian 

1) Memeriksa daftar hadir guru, tenaga teknis pedidikan. 

2) Mengatur dan memeriksa kegiatan SK. 
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3) Memeriksa program pengajaran dan persiapan lainnya yang 

menunjang proses belajar mengajar. 

4) Menyelesaikan surat-surat, angka kredit guru, menerima tamu dan 

menyelenggarakan pekerjaan kantor lainnya. 

5) Mengatasi hambatan-hambatan terhadap berlangsungnya proses 

belajar mengajar. 

6) Mengatasi kasus yang terjadi. 

7) Memeriksa segala sesuatu menjelang kegiatan balajar mengajar. 

8) Melaksanakan supervisi kegiatan belajar mengajar (KBM)
32

. 

5. Sarana dan Prasarana  

Sarana dan prasarana sekolah adalah salah satu hal yang sangat penting 

dalam  menunjang proses pendidikan, tanpa adanya sarana dan prasarana 

maka akan sulit untuk dapat melaksanakan proses belajar mengajar, adapun 

sarana dan prasarana yang terdapat di SD Negeri Lampeudaya Aceh Besar 

adalah sebagai berikut. 

SD Negeri Lampeudaya Aceh Besar memiliki gedung tersendiri dengan 

kontruksi bangunan permanen dan juga memiliki fasilitas diantaranya  ruang 

belajar, ruang kepala sekolah, ruang dewan guru, ruang pengajaran, ruang tata 

usaha, perpustakaan, ruang laboratorium, ruang komputer, ruang pertemuan, 

wc guru dan lapangan olah raga. Semua sarana dan prasarana ini dibangun di 

atas tanah lebih kurang 2.408 M². 

                                                             
32 Dokumentasi  Pengarsipan di SD Negeri Lampudaya Aceh Besar. 2018 
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Untuk lebih jelasnya mengenai sarana dan prasarana dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini: 

Tabel 4.1 Nama Sarana dan Prasarana SD Negeri Lampeudaya Aceh Besar 

No Jenis Bangunan 

Jumlah Ruang Menurut 

Kondisi (Unit) 

Baik 

Rusak 

Ringan 

Rusak 

Berat 

1. Ruang Kelas 6 0 0 

2. Ruang Kepala Sekolah 1 0 0 

3. Ruang Guru 1 0 0 

4. Ruang Tata Usaha 1 0 0 

8. Ruang Perpustakaan 1 0 0 

9. 

Ruang Usaha Kesehatan 

Sekolah 

1 0 0 

12. Toilet Guru 1 0 0 

13. Toilet Siswa 1 0 0 

14.  

Rumah dinas kepala 

sekolah SD Negeri Lampudaya 

1 0 0 
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15. UKS 1 0 0 

Sumber: Dokumentasi SD Negeri Lampeudaya Aceh Besar Tahun 2018-2019 

6. Keadaan Guru dan Karyawan 

SD Negeri Lampeudaya Aceh Besar sampai dengan saat ini memiliki 

sebanyak 12 orang guru. Untuk lebih jelasnya mengenai keadaan guru di 

sekolah ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel. 4.2 Keadaan Guru SD Negeri Lampeudaya Aceh Besar. 

No Jabatan Jumlah 

1. Kepala sekolah 1 

3. Guru 9 

4. Staf Tata Usaha 1 

5. Penjaga dan Pesuruh 1 

Jumlah  Total  Pegawai 12 

 Sumber: Dokumentasi SD Negeri Lampeudaya Aceh Besar Tahun 2018-2019 

7. Keadaan Siswa 

Tabel. 4.3 Keadaan Siswa SD Negeri Lampeudaya Aceh Besar. 

No Kelas L P Jumlah 

1.  1 4 11 15 

2.  II 3 10 13 

3.  III 4 6 10 

4.  IV 12 8 20 
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5. . V 9 6 15 

6. VI 8 13 21 

JUMLAH 40 54 94 

 Sumber: Dokumentasi SD Negeri Lampeudaya Aceh Besar Tahun 2018-2019 

8. Struktur Organisasi 

Gambar. 4.4 keadaan guru SD Negeri Lampeudaya Aceh Besar 

No. Nama Pegawai Jabatan 

1.  Jamaliah, S.Pd Kepala Sekolah 

2.  Amna, S. Pd Wakil Kepala Sekolah 

3.  Nila Kasna, S. Pd.I Sekretaris 

4.  Lazimah, S.Pd.I Bendahara 

5.  Rizki Amalia Zain, S.Pd Operator Sekolah 

6.  A. Jalil Penjaga Sekolah 

7.  Lazimah S. Pd. I Guru Agama 

8.  Nailis Mayanda S. Pd. I Guru Agama 

9.  Amna S. Pd Guru Penjas 

10.  Herawati, S. IP Pemustaka 

11.  Zulhiddah, S.Pd. SD Wali kelas I 

12.  Nila Kasna, S. Pd.I Wali Kelas II 

13.  Safrizal, S. Pd Wali Kelas III 

14.  Zulaikha, S. Pd. SD Wali Kelas IV 

15.  Syamsidar, A. Ma. Pd Wali Kelas V 
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16.  Masnur A. Rafar, S. Pd. SD Wali Kelas VI 

Sumber: Dokumentasi SD Negeri Lampeudaya Aceh Besar Tahun 2018-2019 

9. Layanan, fasilitas dan Koleksi Buku Perpustakaan SD N Lampeudaya 

Jenis pelayanan yang digunakan pada perpustakaan SD Negeri 

lampeudaya  Aceh Besar yaitu: 

1) Layanan sirkulasi, yaitu pelayanan peminjaman dan pengambilan 

buku atau bahan perpustakaan kepada pengguna. 

2) Layanan referensi, yaitu suatu kegiatan pokok yang dilakukan di 

perpustakaan yang khususnya melayani atau menyajikan koleksi 

referensi kepada para pemustaka atau pengunjung perpustakaan. 

Pengguna yang berkunjung keperpustakaan SD Negeri Lampeudaya hanya 

siswa dan guru, dengan jumlah koleksi buku sekitar 200 examplar yang 

tersedia di perpustakaan. Perpustakaan SD Negeri Lampeudaya Aceh Besar 

menggunakan sistem pelayanan terbuka, yaitu pengunjung dapat secara 

langsung mengambil bahan pustaka yang diinginkan sesuai kebutuhan. 

Perpustakaan SD Negeri Lampeudaya terletak dalam satu gedung yang 

berukuran 8x6, sarana perpustakaan yang dimiliki oleh perpustakaan SD 

Lampeudaya Aceh Besar, yaitu  kursi, meja utuk pustakawan, tilam lantai, 

dan rak buku. 

Koleksi buku di perpustakaan SD Negeri Lampeudaya berjumlah 200 

koleksi buku, adapun buku-buku yang terkumpul yaitu buku mata pelajaran, 

buku referensi, buku insklopidia, atlas, peta dan globe. 
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10. Tata Tertib Perpustakaan 

1) Siswa, guru, karyawan,  serta pengunjung lain yang memasuki ruang 

perpustakaan diharapkan melapor kepada pengelola/petugas 

perpustakaan dan mengisi buku daftar pengunjung. 

2) Didalam perpustakaan harap menjaga ketertiban dan kesopanan supaya 

tidak mengganggu orang lain yang sedang membaca atau belajar. 

3) Setiap meminjam buku, majalah, surat kabar dan lain-lain harus 

memiliki kartu anggota  perpustakaan. 

4) Setiap peminjaman diperbolehkan mengambil sendiri buku-buku, 

majalah, surat kabar yang akan dipinjam dan melaporkan kepada 

petugas perpustakaan. 

5) Selesai membaca buku, majalah, surat kabar dan lain-lain harus 

dikembalikan pada tempatnya. 

6) Setiap peminjam harus menggambalikan pinjaman buku, majalah, surat 

kabar dan lain-lainnya dengan waktu yang telah ditentukan oleh 

perpustakaan. 

7) Bila ada jam kosong siswa/siswi, diperbolehkan belajar di ruangan 

perpustakaan, setelah terlebih dahulu melaporkan kepada petugas 

perpustakaan. 

8) Menjaga merawat buku-buku, majalah, surat kabar yang dipinjam dari 

perpustakaan supaya tidak rusak atau  kotor. 

9) Apabila buku, majalah, surat kabar yang dipinjam rusak atau hilang 

segera melapor kepada pengelola perpustakaan. 
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10) Jagalah kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan di dalam 

ruangan perpustakaan untuk mendapatkan kenyamanan bersama. 

11) Tidak dibenarkan memakai topi, jaket serta membawa tas ke dalam 

ruang perpustakaan. 

12) Dilarang membawa makanan dan minuman serta benda-benda lain yang 

tidak berhubungan dengan keperluan perpustakaan. 

13) Dilarang makan, minum merokok atau hal-hal lain yan bisa menodai 

barang-barang didalam ruang perpustakaan serta membuat udara 

didalam ruang tidak nyaman. 

14) Dilarang mencoret-coret, menggunting, merobek buku-buku, majalah, 

surat kabar dan lain-lain milik perpustakaan. 

15) Dilarang bermain atau bergurau yang dapat mengganggu orang lain 

yang sedang membaca ataupun belajar. 

16) Tidak dibenarkan menggunakan ruang perpustakaan untuk keperluan 

lain, selain sarana pendidikan di sekolah serta untuk meningkatkan 

efektifitas  sekolah kegiatan belajar mengajar. 

17) Tidak dibenarkan menukar buku-buku, majalah surat kabar, dan lain-

lain milik perpustakaan dengan buku-buku lain tanpa seizin pengelola 

perpustakaan, walaupun judul dan pengarangnya sama. 

18) Setiap pengunjung atau peminjam yng tidak mematuhi peraturan 

ketertiban di atas akan dikenakan sanksi . 



53 
 

 

 

19) Buku majalah serta barang-barang lain milik pustaka yang rusak akibat 

peminjam harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan kebijakan dan 

ketentuan yang berlaku diperpustakaan. 

20) Buku-buku yang hilang harus diganti sesuai dengan buku yang hilang 

atau diganti dengan uang sesuai dengan harga buku pada saat itu.
33

 

B. Hasil Penelitian 

Perpustakaan merupakan sarana yang sangat penting untuk menunjang suatu 

proses belajar mengajar di sekolah, tanpa adanya perpustakaan belajar mengajar 

tidak berjalan dengan efektif layaknya lembaga pendidikan sekolah. Karena 

perpustakaan merupakan tempat untuk mengembangkan informasi dan 

pengetahuan yang dikelola oleh suatu lembaga pendidikan, sebagai sarana 

edukatif untuk membantu memperlancar cakrawala pendidik dan peserta didik 

dalam proses belajar mengajar. 

Penelitian ini mengenai pelayanan perpustakaan dalam menumbuhkan budaya  

baca siswa di SD Negeri Lampeudaya dengan tipe penelitian kualitatif. Sasaran 

dalam penelitian ini adalah pustakawan, kepala sekolah, guru dan siswa. 

Penelitian ini menggunakan wawancara untuk mendeskripsikan data yang penulis 

peroleh dari informan. 

Adapun hasil wawancara akan dibahas dengan peneliti ajukan kepada kepala 

sekolah, kepala perpustakaan, guru dan siswa di SDN Lampeudaya  aceh Besar. 

Mengenai pelayanan perpustakaan dalam menumbuhkan budaya baca di SD 

Negeri Lampeudaya Aceh Besar. 

                                                             
33 Dokumentasi  Pengarsipan di SD Negeri Lampudaya Aceh Besar. 2018 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala perpustakaan SDN Lampeudaya 

Aceh Besar. Pertanyaan pertama yang peneliti ajukan adalah: Bagaimana ibu 

mengelola perpustakaan sehingga memberi kenyamanan peserta didik dalam 

menumbuhkan budaya baca siswa?. Kepala perpustakan mengatakan bahwa: 

Perpustakaan SDN Lampeudaya masih dikelola dengan cara manual dan 

buku-buku yang diperpustakaan disusun sesuai dengan jenisnya masing-

masing, dan siswa yang meminjam buku dicatat agar memudahkan kepala 

perpustsakaan untuk mengetahui siapa saja yang telah meminjam buku 

diperpustakaan  dan kepala perpustakaan memperlakukan sistem denda 

kepada siswa yang telat mengembalikan  mengembalikan buku 

diperpustakaan.
34

 

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti ajukan kepada kepala sekolah adalah: 

Menurut ibu apakah pengelolaan pelayanan perpustakaan sudah menumbuhkan 

budaya baca siswa? Kepala sekolah mengatakan bahwa: 

Pelayanan perpustakaan belum sepenuhnya menumbuhkan budaya baca 

siswa. Tetapi sudah terlaksana walaupun blm 100% kurang lebih 85% sudah 

telaksana, dan sudah bisa mengelola perpustakaan sebagaimana yang 

diharapkan.
35

 

Pertanyaan selanjutnya yang diajukan kepada guru adalah: apakah pelayanan 

yang diinginkan dapat diperoleh dengan cepat dalam proses pencarian buku? Guru 

menjawab bahwa: 

Dalam proses pencarian buku pelajaran yang dibutuhkan dapat diperoleh 

dengan mudah dikarenakan sudah adanya petugas perpustakaan sehingga 

sangat membantu, jika penguna ingin mencari buku maka pustakawan yang 

memberitahukan. Walaupun ada sebagian buku yang sudah tidak layak 

pakai.
36
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Pertanyaan selanjutnya yang diajukan kepda siswa adalah: Menurut anda 

apakah bahan bacaan diperpustakaan sudah lengkap dan sesuaidengan mata 

pelajaran yang dibutuhkan disekolah? Siswa menjawab:  

Buku yang disediakan telah mencukupi kebutuhan siswa karena buku yang 

yang dibutuhkan siswa tersedia diperpustakaan. Jika mengambil buku ke 

perpustakaan untuk pelajaran dikelas tidak mengalami kekurangan untuk 

sebagian kelas.
37

 

 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa perpustakan 

masi dikelola secara manual dan belum sepenuhnya menumbuhkan budaya baca, 

tetapi sudag terlaksana dan sudah bisa mengelola seperti yang diharapkan. 

 Kemudian pertanyaan kedua yang peneliti ajukan kepada kepala 

perpustakan adalah: Bahan bacaan seperti apa yang disediakan diperpustakaan 

untuk menumbuhkan minat baca siswa? Maka kepala perpustakaan menjawab: 

Ada beberapa macam buku yang disediakan  di perpustakaan supaya 

menarik siswa untuk membaca yaitu, buku pelajaran,  ensiklopedia, atlas, 

peta, globe, dan buku cerita yang bergambar. Karena mereka lebih tertarik 

dengan buku cerita yang bergambar, sehingga menarik miat siswa untuk 

membaca.
38

 

 

 Pertanyaan selanjutnya yang peneliti ajukan kepada kepala sekolah adalah: 

Apakah perpustakaan sudah menyediakan sumber informasi yang dibutuhkan oleh 

guru dan siswa? Kepala sekolah menjawab: 

Perpustakaan belum sepenuhnya menyediakan informasi yang dibutuhkan  

karena terkendala dengan buku yang masih kurang, dan pihak sekolah ingin 

membelikan buku dengan menggunakan dana BOS tetapi dana tersebut 

sangat minim, dengan berlakunya K13 setiap tahun harus membeli buku 
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pokok dan setiap tahun ganti buku. Tahun 2018 anak kelas VI yang sudah 

lulus 15 orang, dan tahun ajaran 2018/2019 bertambah 21 orang maka 

dengan bertambahnya siswa maka bertambahkah buku untuk kelas VI, dan 

dan buku yang tersedia tidak cukup tersebut harus terpenuhi sebagai 

penunjang proses belajar mengajar,. Sebagian penunjang lainnya masih 

kurang dikarenakan tidak mungkin pihak sekolah mengambil dana untuk 

keperluan yang lain sedangkan bukubelum mencukupi dan juga kendalanya 

dari segi prasarana masi kurang, jadi sekolah menggunakan buku yang 

tersedia.
39

 

  

 Pertanyaan selanjutnya yang diajukan peneliti kepada guru adalah: Apakah 

perpustakaan sudah menyediakan sumber inforrmasi yang dibutuhkan oleh guru? 

Guru menjawab: 

  Perpustakaan memberikan informasi hanya sebatas yang da di perpustakaan 

dan guru mengutamakan buku paket, jika diluar buku paket memerlukan 

sumber lain akan mencari diluar.
40

 

 

 Pertanyaan selanjutnya yang diajaukan peneliti kepada siswa adalah: 

Menurut anda apakah setiap guru memberikan tugas sekolah yang bahanya 

tersedia diperpustakaan? Siswa menjawab: 

 Guru sering memberikan tugas kepada siswa yang mengharuskan siswa 

untuk mengerjakan tugas diperpustakaan dan tugas yang sering diberikan 

sepertipelajaran bahasa indonesia,dan siswamencari buku yang ditugaskan 

oleh guru.
41

 

 

 BeRdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bahan bacaan 

yang disediakan diperpustakaan diantaranya yaitu, buku pelajaran, ensklopedia, 

atlas, peta, globe dan buku cerita. Perpustakaan belum sepenuhnya menyediakan 

informasi yang dibutuhkan oleh guru dikarenakan terkendala dengan dana. 
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Sehingga guru disekolah mencari sumber atau buku lain dari luar untuk proses 

pembelajaran. 

  Pertanyaan ketiga yang peneliti ajukan kepada kepala perpustakaan adalah. 

Berapa lama waktu yang ibu sediakan untuk siswa sehingga siswa bisa leluasa 

menggunjungi perpustakaan? Kepala perpustakaan menjawab: 

 Waktu yang disediakan ialah waktu jam istirahat dan yang sering digunakan 

siswa juga jadwal mata pelajaran bahasa indnesia, selebihnya jika da mata 

pelajaran lain yang harus keperpustakaan mereka masuk keperpustakaan.
42

 

 

 Pertanyaan selanjutnya yang  peneliti diajaukan kepada kepala sekolah: 

Apakah kepala sekolah ada mengunjungi perpustakaan untuk melihat kemampuan 

siswa menggunakan bahan-bahan perpustakaan? Kepala sekolah menjawan: 

 Kepala sekolah ada mengunjungi perpustakaan  walaupunhanya seminggu 

sekali untuk melihat kemampuan siswa yang berada didalam perpustakaan 

tersebut.
43

 

 

 Pertanyaan selanjutnya yang peneliti ajukan kepada guru adalah: Apakah 

perpustakaan sangat menunjang dalam proses belajar mengajar? Guru menjawab: 

 Perpustakaan SDN  sangat menunjang untuk minat baca dan memperlancar 

membaca dengan buku-buku cerita yang sesuai dengan minat baca siswa 

dan siswa lebih menyukai buku-buku yang bergambar. Guru menganjurkan 

siswa untuk keperpustakaan tetapi sesuai dengan pembelajaran yang akan 

dipelajari, misalnya dalam pelajaran PAI guru mencari buku yang ada 

kaitanya dengan carita-cerita islam yang membuat siswa bisa memahami 

apa yang disampaikan oleh guru.
44

 

 

 Pertanyaan selanjutnya diajukan kepada siswa: Menurut anda apakah waktu 

yang disediakan kepala perpustakaan itu terbatas? Maka siswa menjawab: 

                                                             
42

 Wawancara dengan Kepala Perpustakaan SD N Lampeudaya Aceh besar. Rabu, 03 

oktober 2018 
43

 Wawancara Dengan Kepala Sekolah SD N Lampeudaya Aceh Besar. Rabu, 03 oktober 

2018 
44

 Wawancara dengan Guru SD N Lampudaya Aceh Besar. Rabu 03 Oktober 2018 



58 
 

 

 

Waktu yang diberikan kepada siswa sesuai dengan jam yang dibertahukan 

seperti pada jam istirahat. Siswa diperbolehkan masuk kedalam 

perpustakaan, terkadang siswa masuk pada jam pelajaran bahasa indonesia 

dan IPA untuk belajar.
45

 

 

 Dari hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa waktu yang 

disediakan adalah jam istirahat, dan jika ada mata pelajaran yang diberikan guru 

dan guru menganjurkan untuk mengerjakan tugas diperpustakaan. Perpustakaan 

bisa dikatakan sangat mendukung untuk minat baca siswa dikarenakan siswa 

menyukai buku cerita dan buku bergambar. 

 Pertanyaan keempat yang peneliti ajukan kepada kepala perpustakaan 

adalah. Menurut ibu apakah siswa sering berkunjung perpustakaan untuk 

mengerjakan tugas yang diberikan guru? Kepala perpustakaan menjawab: 

Siswa sering berkunjung untuk mengerjakan atau membuat tugas di 

perpustakaan, jika tidak ada guru terkadang siswa berkunjung 

keperpustakaan untuk membaca buku cerita.
46

 

 

 Pertanyaan selanjutnya peneliti ajukan kepada kepala sekolah: Apakah 

perpustakaan SD N Lampeudaya sangat menunjang prestasi siswa? Kepala 

sekolah menjawab: 

Perpustakaan SD N Lampeudaya sudah dikatan menunjang tetapi belum 

sepenuhnya, karena kurangnya fasilitas dan jumlah buku yang ada.
47
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 Pertanyaan selanjutnya peneliti ajukan kepada guru: Menurut bapak apakah 

perpustakaan di sekolah sudah cukup membantu siswa dalam menyelesaikan 

tugasnya? Guru menjawab: 

Perpustakaan belum sepenuhnya membantu menyelesaikan tugas siswa, 

sehingga siswa harus mencari sumber lain dari perpustakaan. Jika siswa 

mendapatkan tugas mereka mengutamakan yang ada di perpustakaan 

terlebih dahulu.
48

 

 

 Pertanyaan selanjutnya diajaukan kepada siswa: Apakah perpustakaan sudah 

nyaman untuk dipergunakan? Siswa menjawab: 

Perpustakaan sudah cukup nyaman karena bersih dan teratur untuk belajar 

dan membaca buku. Jika ada kursu dan meja maka bisa lebih nyaman lagi 

untuk belajar di perpustakaan.
49

 

 

 Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa siswa sering 

berkunjung untuk mengerjakan tugas yang diberikan guru, dan perpustakaan bisa 

dikatakan menunjang tetapi belum sepenuhnya dikarenakan kurangnya  fasilitas 

dan jumlah buku yanga da di perpustakaan. 

 Pertanyaan kelima yang diajukan peneliti kepada kepala perpustakaan 

adalah: Apakah siswa pernah menyatakan keluhannya terhadap perpustakaan? 

Kepala perpustakaan menjawab: 

Tidak ada keluhan dari siswa, jika perpustakaan tidak dibuka terkadang 

siswa yang meminta izin untuk membuka perpustakaan sekedar untuk 

membaca buku cerita bergambar.
50
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 Pertanyaan selanjutnya diajukan kepada kepala sekolah: Bagaimana kepala 

sekolah meningkatkan kepuasan penggunaan perpustakaan bagi guru dan siswa? 

Kepala sekolah mengatakan: 

Buku-buku belum sepenuhnya mencukupi sehigga belum sepenuhnya bisa 

meningkatkan kepuasan pengguna. Sekolah sendiri menginginkan buku 

diperpustakaan agar ditambah, tetapi belum ada tambahan. Jika 

menggunakan dana sekolah tidak bisa, dikarenakan meggutamakan yang 

pokok terlebih dahulu, untuk K13 sangat banyak mengeluarkan biaya 

sehingga sekolah mengunakan apa yang tersedia diperpustakaan terlebih 

dahulu.
51

  

 

 Pertanyaan selanjutnya peneliti ajaukan kepada guru: Apakah informasi 

yang diberikan kepala perpustakaan mudah dipahami? Guru mengatakan: 

Informasi yang diberikan pustakawan mudah dipahami walaupun terkadang 

pengguna tidak mengerti  bahasa yang digunakan, dan dijelaskan lagi 

menggunakan bahasa daerah agar mudah dipahami dalam menggunakan 

koleksi yang ada diperpustakaan.
52

 

 

 Dari hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa siswa tidak pernah 

menyatakan keluhanya kepada kepala perpustakaan dan persediaan buku belum 

sepenuhnya belum mencukupi untuk meningkatkan kepuasan pengguna 

pepustakaan. Pihak sekolah tidak bisa menambah koleksi buku yang ada. 

 Pertanyaan keenam yang peneliti ajukan kepada kepala kepala perpustakaan 

adalah: Apakah ibu pernah menberikan reward bagi yang sering mengunjungi 

perpustakaan? Kepala perpustakaan mengatakan: 

Pustakawan tidak memberikan reward kepada siswa yang sering 

mengunjungi perpustakaan karena siswa memiliki inisiatif sendiri 
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mengunjungi perpustakaan untuk membaca buku, alaupun hanya buku-buku 

cerita, karena meraka memiliki keinginan dan rasa ingin tahu.
53

 

 Pertanyaan selanjutnya di ajukan kepada kepala perpustakaan: Apakah ada 

penghargaan bagi siswa yan sering berkunjung keperpustakaan? Kepala sekolah 

menjawab: 

 Tidak ada penghargaan yang diberikan kepada siswa, mereka mengunjungi 

perpustakaan karena keinginan mereka sendiri.
54

 

  

 Pertanyaan selanjutnya yang peneliti ajukan kepada guru adalah: Apakah 

ada penghargaan yang diberikan kepada siswa yang mengunjungi perpustakaan? 

Maka guru menjawab: 

Tidak ada penghargaan, jika mereka ingin masuk perpustakaan mereka 

tinggal masuk saja.
55

 

 

 Pertanyaan selanjutnya diajukan kepada siswa: apakah pernah kepala 

perpustakaan memberikan reward bagi siswa yang sering mengunjungi 

perpustakaan? Siswa menjawab: 

 Tidak ada penghargaan yang diberikan kepada siswa yang rajin 

menggunjungi perpustakaan.
56

 

 

 Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tidak adanya penghargaan 

yang diberikan kepada siswa yang rajin mengunjungi perpustakaan. 
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 Pertanyaan ketujuh yang peneliti  ajukan kepada kepala perpustakaan 

adalah: Solusi  apa sajakah yang ibu berikan dalam menumbuhkan budaya baca 

siswa SD N Lampeudaya Aceh Besar? Kepada perpustakan menjawab: 

Belum ada solusi dari pustakawan untuk membangkitkan budaya baca 

siswa, namun sebagian dari siswa memiliki minat tersendiri untuk 

membaca, untuk menarik minat baca siswa jadi terhambat dikarenakan 

kurangnya dana, karena tidak ada pemberian dana dari dinas dan buku-buku 

yang dibeli hanya menggunakan dana BOS yang hanya tiga bulan sekali 

keluar itupun tidak mencukupi untuk membeli persediaan buku  untuk 

perpustakaan di sekolah. Pihak sekolah pernah mengajukan proposal tetapi 

tidak ada respon dan hingga sekarang persediaan buku di perpustakaan 

masih menggunakan buku-buku lama.
57

 

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti ajukan kepada kepala sekolah adalah: 

Adakah kerjasama antara kepala sekolah dengan guru dan pustakawan untuk 

meningkatkan pelayanan perpustakaan dalam menumbuhkan minat baca siswa? 

Kepala sekolah menjawab: 

Adanya kerjasama antara kepala sekolah guru dan kepala perpustakaan agar 

adanya inovasi karena sebagian jam perpustakaan diambil jam pelajaran 

bahasa indonesia, dan jika diterapkan jam khusus tidak cukup dari jam 

mengajar guru dikarenakan sudah penuh maka dari itu menggunakan jam 

bahasa dan guru membimbing siswa, sedangkan kerjasama dengan 

pustakawan salah satunya pustakawan yang mengelola perpustakaan dan 

mengontrol siswa didalam perpustakaan Maka disitulah kerjasama antara 

kepala sekolah, lepala perpustakaan dan para guru.
58

 

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti ajukan kepada guru adalah: Apakah 

perpustakaan SD N Lampeudaya sudah menjadi sumber utama dalam 

pembelajaran? Guru menjawab: 
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Jika untuk buku pokoknya hanya setengah, diluar dari itu buku paket 

sentengahnya ada diperpustakaan, dan bisa membantu sumber-sumber yang 

dibutuhkan oleh siswa-siswa kurang lebih sudah membantu.
59

 

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa adanya 

kerjasama antara kepala sekolah, guru dan kepala perpustakaan agar adanya 

inovasi, kerjasama dengan kepal perpustakaan salah satunya kepala perpustakaan 

mengelola perpustakaan dan mengontrol siswa diperpustakaan maka disitulah 

kerjasana antara kepala sekolah, kepala perpustakaan dan guru. 

Pertanyaan kedelapan yang peneliti ajukan kepada kepala perpustakaan 

adalah: Apakah ada buku lain selain buku pelajaran yang disediakan di 

perpustakaan? Kepala perpustakaan menjawab: 

Buku-buku lain yang disediakan diperpustakaan diantaranya buku cerita, 

buku pelajaran, ensiklopedia, buku referensi, peta, atlas dan kamus yang 

bisa digunakan di sekolah.
60

 

 

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti ajukan kepada kepala sekolah adalah: 

Adakah dinas memberikan persediaan buku setiap tahunnya atau ada pengadaan 

tersendiri untuk buku tersebut, dan buku apa saja yang disediakan? 

Perpustakaan SD N lampeudaya tidak setiap tahun mendapatkan bantuan 

buku, dan belum ada selama pergantian kepala sekolah dari tahun 2015 s/d 

2018, hanya ada buku PAI sekitar 10 exsamplan yang dibeli oleh pihak 

sekolah. Pihak sekolah tetap mengajukan proposal tetapi belum ada bantuan, 

karena dinas membantu sekolah-sekolah lain yang lebih kurang dari SD 

Negeri Lampeudaya. Maka dinas memprioritaskan sekolah yang lebih 

membutuhkan, supaya adil dan merata, dan SD negeri Lampeudaya 
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menggunakan buku lama dan bisa dikatakan belum memuaskan. Buku yang 

tersedia itulah dipergunakan guru-guru dalam proses belajar mengajar.
61

 

Pertanyaan salanjutnya yang ajukan diajukan oleh guru adalah: Apakah 

dengan adanya buku pelajaran di perpustakaan ini siswa sudah menguasai teknik 

baca yang diajarkan oleh guru dengan baik di sekolah? 

Jika untuk teknik membaca  maka dengan adanya perpustakaan sangat 

membantu siswa.
62

 

  

Dari hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa perpustakaan SD N 

lampeudaya tidak setiap tahun mendapatkan bantuan buku, dan belum ada selama 

pergantian kepala sekolah dari tahun 2015 s/d 2018 dan  buku-buku yang 

disediakan diperpustakaan adalah buku cerita, buku pelajaran, ensiklopedia, buku 

referensi, peta, atlas dan kamus yang bisa digunakan di sekolah. Perpustakaan 

sangat membantu untuk siswa untuk meningkatkan teknik membaca. 

Pertanyaan kesembilan yang peneliti ajukan kepada kepala perpustakaan 

adalah: Hambatan apa sajakah yang ibu alami dalam meningkatkan budaya baca 

siswa? Kepala perpustakaan menjawab: 

Tidak adanya hambatan bagi pustakawan untuk meningkatkan budaya baca 

pada siswa dikarenakan  sebagian siswa memiliki kemauan tersendiri untuk 

membaca walaupun siswa hanya menyukai buku-buku yang bergambar dan 

mereka memiliki inisiatif tersendiri untuk masuk keperpustakaan.
63
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Pertanyaan selanjutnya yang peneliti ajukan kepada kepala sekolah adalah: 

Bagaimana peran kepala sekolah dalam meningkatkan pelayanan perpustakaan? 

Kepala perpustakaan menjawab: 

Kepala sekolah sudah melakukan bimbingan kepada kepala pepustakaan 

dan guru-guru untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan, dan sudah 

berjalan walaupun belum 100%, kepala sekolah juga membantu serta 

membimbing supaya perpustakaan berfungsi sebagai penunjang proses 

pembelajaran di sekolah. Walaupun belum sepenuhnya terealisasi  tetapi 

tetap dilaksanakannya.
64

 

 

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti ajukan kepada guru adalah: Apakah 

kepala sekolah juga berperan dalam meningkatkan pelayanan perpuastakaan? 

Guru menjawab: 

Kepala sekolah sangat perperan dalam meningkatkan pelayanan di 

perpustakaan salah satunya melakukan bimbingan kepada kepala 

perpustakaan maupun guru yang ada di perpustakaan.
65

 

 

 Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa kepala 

sekolah sudah melakukan bimbingan kepada kepala perpustakaan dan guru untuk  

meningkatkan pelayanan perpustakaan, supaya perpustakaan berfungsi sebagai 

penunjang proses pembelajaran disekolah. 

Pertanyaan kesepuluh yang peneliti ajukan kepada kepala perpustakaan 

adalah: Apakah fasilitas di perpustakaan sudah mencukupi? Kepala perpustakaan 

menjawab: 

Fasilitas yang ada di perpustakaan sangat kurang, buku koleksi kurang dan 

sarana prasarana kurang seperti meja, rak buku, dan kursi.
66
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Pertanyaan selanjutnya yang dijukan kepada kepala sekolah adalah: Apakah 

ruang baca yang disediakan sudah nyaman untuk belajar? Kepala sekolah 

menjawab: 

Ruang baca sudah bisa dikatakan nyaman dari segi kebersihannya, hanya 

fasilitas sarana prasarana yang kurang memadai, seperti meja, kursi, lemari 

belum sesuai dengan apa yang diharapkan.
67

 

 

Pertanyaan selanjutnya yang dijukan kepada guru adalah: Apakah 

perpustakaan sudah menyediakan sumber-sumber informasi yang dibutuhkan? 

Guru menjawab: 

Perpustakaan sudah memberikan cukup informasi dan sebatas yang ada di 

perpustakaan dan guru mengutamakan buku paket, jika diluar buku paket 

guru memerlukan sumber lain akan mencari diluar.
68

 

 

Pertanyaan selanjutnya yang dijukan kepada siswa: Apakah ada  buku 

koleksi lain selain buku pelajaran? Siswa menjawab: 

Buku yang tersedia diperpustakaan dianyatanya yaitu, buku cerita, buku 

pelajaran, atlas, ensklopedi, globe, kemudian buku peta.
69

 

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa fasilitas 

diperpustakaan masih kurang, tetapi kurang lebih sudah membantu memberikan 

informasi yang dibutuhkan guru dan siswa. Buku-buku yang tersedian di 

perpustakaan diantaranya buku pelajaran, atlas, ekslopedi, globe dan peta, dan 

buku sangat mendukung walaupun masih kurang karena bertambahnya siswa. 

                                                             
67

 Wawancara Dengan Kepala Sekolah SD N Lampeudaya Aceh Besar. Rabu, 03 oktober 

2018  
68 Wawancara dengan Guru SD N Lampudaya Aceh Besar. Rabu 03 Oktober 2018 
69

 Wawancawa Dengan Siswa-Siswa SD Negeri Lampudaya Aceh Besar. Jum’at, 05 

Oktober 2018 



67 
 

 

 

Pertanyaan kesebelas yang peneliti ajukan kepada kepala perpustakaan 

adalah: Apakah perpustakaan sudah memiliki sejumlah buku referensi yang cukup  

seperti, ensiklopedia, atlas, kamus, buku koleksi, buku mata pelajaran, dan bahan 

umum lainnya sebagai pelengkap bacaan siswa? Kepala perpustakaan menjawab: 

Buku-buku masih sangat kurang, walaupun ada, belum sepenuhnya 

mencukupi dan sebagian buku ada yang mengalami kerusakan.
70

 

 

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti ajukan kepada kepala sekolaha adalah: 

Apakah buku koleksi yang disediakan sudah cukup mendukung kurikulum yang 

ada di sekolah dasar tersebut? Kepala sekolah menjawab: 

Buku koleksi sudah cukup mendukung walaupun sebagian masih 

kekurangan buku, dikarenakan bertambahnya siswa
71

 

 

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti ajukan kepada guru adalah: Apakah 

perpustakaan SD Negeri Lampeudaya sudah menjadi sumber utama dalam 

pembelajaran? Guru menjawab: 

Jika untuk buku pokoknya hanya setengah, diluar dari itu buku paket 

sentengahnya ada diperpustakaan, dan bisa membantu sumber-sumber yang 

dibutuhkan oleh siswa-siswa kurang lebih sudah membantu.
72

 

 

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti ajukan kepada siswa adalah: apa 

harapan anda untuk perpustakaan? Siswa menjawab: 

Harapan siswa perpustakaan mempunyai kipas angin, meja, kursi, supaya 

lebih nyaman untuk membaca.
73
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 Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan maka buku didalam 

perpustakaan masih sangat kurang belum mencukupi dan sebagian mengalami 

kerusakan buku pokok hanya setengahnya yang sudah membantu, dan siswa 

berharap di perpustakaan mempunyai fasilitas kipas angin, meja, dan kursi. Agar 

lebih nyaman diperpstakaan untuk membaca. 

C. Pembahasan  Penelitian 

1. Pelayanan Perpustakaan Dalam menumbuhkan Budaya Baca di SD N 

Lampeudaya Aceh Besar 

Perpustakaan merupakan sarana yang sangat penting untuk menunjang suatu 

proses belajar mengajar di sekolah, tanpa adanya perpustakaan belajar mengajar 

tidak berjalan dengan efektif layaknya lembaga pendidikan sekolah. Karena 

perpustakaan merupakan tempat untuk mengembangkan informasi dan 

pengetahuan yang dikelola oleh suatu lembaga pendidikan, sebagai sarana 

edukatif untuk membantu memperlancar cakrawala pendidik dan peserta didik 

dalam proses belajar mengajar. 

perpustakaan sangat berperan penting dalam meningkatkan budaya 

membaca siswa, penyediaan bahan pustaka dan  sumber informasi merupakan hal 

utama yang sangat penting agar siswa tertarik untuk mengunjungi perpustakaan  

dan betah untuk berlama-lama didalam perpustakaan, maka dari itu pelayanan 

perpustakaan sangat penting dalam menimbuhkan minat membaca siswa. 
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Perpustakaan SD N Lampeudaya Aceh Besar masih dikelola secara manual 

buku yang disediakan di perpustakaan masih banyak yang menggunakan buku 

persediaan yang lama disebabkan karena kurangnya dana untuk membeli buku 

baru, dan buku di perpustakaan belum sepenuhnya mencukupi, serta fasilitas yang 

tidak memadai seperti kursi, meja, lemari, dan kipas angin. Perpustakaan SD N 

lampeudaya belum sepenuhnya menumbuhkan budaya baca bagi siswa, tetapi 

siswa sudah memiliki kesadaran sendiri untuk membaca diperpustakaan dengan 

seringnya guru memberikan tugas kepada siswa yang mengharuskan siswa 

mencari tugas dan membaca buku diperpustakaan untuk mengasah kemampuan 

membaca siswa 

2. Kendala-Kendala Yang dihadapi Pustakawan dan Kepala Sekolah 

dalam menumbuhkan Budaya Baca di SD N Lampeudaya Aceh Besar 

a. Fasilitas Yang Kurang Memadai 

Kendala-kendala ini merupakan masalah utama bagi perpustakaan. 

Banyak perpustakaan yang masih banyak kekurangan fasilitas ataupun 

sarana prasarana karena ketidak sanggupan biaya seperti untuk 

pengadaan, buku, pendingin, kursi, meja, lemari buku, wifi, opac, dan 

lainnya. 

Kurangnya dana menjadi penghambat untuk mengelola perpustakaan 

karena tidak ada pemberian dana dari dinas, dan buku dibeli hanya 

mengunakan dana BOS yang hanya tiga bulan sekali keluar dan tidak 

mencukupi untuk membeli persediaan buku  untuk perpustakaan di 

sekolah. Pihak sekolah telah mengajukan proposal tatapi tidak ada respon 
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dari dinas dan hingga sekarang persediaan buku di perpustakaan masih 

menggunakan buku-buku lama. Fasilitas sangat kurang, buku koleksi 

juga kurang, sarana prasaranya kurang seperti meja, rak buku, dan kursi. 

Gedung ataupun ruang  perpustakaan merupakan sarana yang sangat 

penting  dalam penyelenggaraan perpustakaan. Sarana yang dimaksud 

disini adalah sarana fisik dalam bentuk ruangan atau gedung yang mampu 

menampung semua koleksi, fasilitas, staff dan kegiatan perpustakaan 

sebagai unit kerja, dan  sebagai pelayanan jasa harus memiliki sarana kerja 

yang cukup agar pelayanan yang diberikan bisa berjalan dengan baik. 

b. Kekurangan Dana 

Kendala utama yang dialami perpustakaan adalah kekurangan dana 

dan ini juga terjadi di SD Negeri Lampeudaya Aceh Besar, dan untuk 

mengembangkan perpustakaan memerlukan biaya yang tidak sedikit. 

Biaya yang digunakan sebagian hanya untuk menambah buku yang kurang 

di perpustakaan. Sedangkan yang lain kurang mendapatkan perhatian dari 

pemerintah, hal ini bisa dilihat dari kondisi perpustakaan itu sendiri. 

Sarana prasarana belum memadai, seperti buku baru masih kurang. 

Pihak sekolah berusaha memenuhi kebutuhan dengan uang sekolah atau 

uang dana BOS yang sangat minim, namun belum teratasi karena setiap 

kelas jumlah siswanya berbeda sehingga saat kenaikan kelas perlu 

menambahkan buku baru, ditetapkan kurukulum K13 setiap tahun 

sehingga harus membeli buku pokok, dan setiap tahun harus ganti buku. 

Tahun 2018 anak kelas VI lulus 15 orang, dan tahun ajaran 2018/2019 
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bertambah 21 orang. Otomatis dengan bertambahnya siswa maka 

bertambahlah buku untuk kelas VI, dan buku yang tidak cukup itu harus 

terpenuhi sebagai penunjang proses belajar mengajar. Sebagian penunjang 

lainnya masih kurang karena sekolah tidak memungut dana untuk 

keperluan apapun. Buku belum mencukupi dan kendalanya juga dari segi 

prasarana masih kurang, sehingga sekolah memanfaatkan buku yang lama 

yang tersediak disekolah. 

 Kekurangan biaya atau dana menjadi masalah yang paling utama bagi 

kemajuan perpustakaan, untuk menunjang budaya baca dan minat para 

siswa, bisa saja tidak tercapai secara maksimal sesuai dengan visi dasar 

yng telah dibentuk, karena perpustakaan tidak bisa dipisahkan dari dunia 

pendidikan. 

3. Usaha-Usaha  Kepala Perpustakaan dalam Menumbuhkan Budaya 

Baca di SD N Lampeudaya Aceh Besar 

Adapun usaha yang dilakukan oleh kepala sekolah agar perpustakaan 

tersebut agar tetap dikunjungi oleh siswa dan berjalan dengan semestinya. 

Kepala sekolah sudah malakukan bimbingan kepada kepala perpustakaan dan 

guru-guru untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan, dan sudah berjalan 

walaupun belum 100% kepala sekolah juga membantu serta membimbing 

supaya perpustakaan berfungsi sebagai penunjang proses pembelajaran 

disekolah. Walaupun belum tercapai sepenuhnya, kepala sekolah tetap 

melaksanakannya. 
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Diharapkan dengan ada pembinaan atau bimbingan yang dilakukan 

kepala sekolah, kepala perpustakaan dan para guru bisa menerapkan agar 

siswa-siswa di sekolah tetap mengunjungi perpustakaan, dan bisa 

mempergunakan buku-buku yang tersedia di perpustakaan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah di uraikan pada bab empat,maka 

penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelayanan perpustakaan SD Negeri Lampeudaya Aceh Besar masih 

dikelola dengan cara manual dan bahan bacaan yang disediakan meliputi 

buku pelajaran ensklopedi, atlas peta, buku referensi, globe, dan buku 

cerita bergambar. Buku yang disediakan di perpustakaan masih banyak 

yang menggunakan buku persediaan yang lama disebabkan karena 

kurangnya dana untuk membeli buku baru, dan buku di perpustakaan 

belum sepenuhnya mencukupi, serta fasilitas yang tidak memadai seperti 

kursi, meja, lemari, kipas angin, dan siswa yang mengunjungi 

perpustakaan sebagian duduk dilantai beralaskan tikar. 

2. Perpustakaan SD Negeri Lampeudaya Aceh Besar belum sepenuhnya 

menumbuhkan budaya baca bagi siswa, tetapi sebagian siswa sudah 

memiliki kesadaran dan inisiatif tersendiri untuk membaca. Mereka 

berkunjung keperpustakaan untuk melihat dan membaca, buku cerita. 

Siswa disediakan buku yang menarik seperti buku cerita, agar 

meningkatkan kelancaran membaca sekaligus menumbuhkan budaya baca 
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3. bagi siswa tersendiri, dengan seringnya guru memberikan tugas kepada 

siswa, yang mengharuskan siswa mencari tugas dengan membaca buku di 

perpustakaan bisa mengasah kemampuan budaya baca siswa itu sendiri. 

4. Perpustakaan SD N Lampeudaya Aceh Besar masih dikelola secara 

manual buku yang disediakan di perpustakaan masih banyak yang 

menggunakan buku persediaan yang lama disebabkan karena kurangnya 

dana untuk membeli buku baru, dan buku di perpustakaan belum 

sepenuhnya mencukupi, serta fasilitas yang tidak memadai seperti kursi, 

meja, lemari, dan kipas angin. Perpustakaan SD N lampeudaya belum 

sepenuhnya menumbuhkan budaya baca bagi siswa, tetapi siswa sudah 

memiliki kesadaran sendiri untuk membaca diperpustakaan dengan 

seringnya guru memberikan tugas kepada siswa yang mengharuskan siswa 

mencari tugas dan membaca buku diperpustakaan untuk mengasah 

kemampuan membaca siswa. Adanya kepala sekolah melakukan 

bimbingan kepada kepala perpustakaan dan para guru sangat mendukung 

meningkatkan minat membaca para siswa. 

B. Saran 

Adapun saran dan masukakan yang ingin disampaikan penulis: 

1. Untuk dapat melakukan upaya meningkatkan pelayanan perpustakaan 

dalam menumbuhkan budaya baca siswa di SD negeri Lampeudaya Aceh 

Besar, perlu diadakannya peningkatan koleksi buku, dalam hal ini 

menambah koleksi-koleksi buku baru, perlunya sarana prsarana seperti 

meja, kursi, lemari, dan perlunya mengajukan proposal kepada pemerintah 
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untuk mendapatkan dana bulanan demi pelayanan perpustakaan agar siswa 

lebih gemar dalam membaca, karena sebagaimana kita ketahui bahwa 

kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan budaya baca pada siswa. 
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Instrumen wawancara dengan kepala perpustakaan SD N Lampeudaya Aceh Besar 

Judul Skripsi : pelayanan Perpustakaan Dalam Menumbuhkan Budaya Baca Siswa di 

SD N Lampeudaya Aceh Besar 

A. Pertanyaan Kepada Kepala Perpustakaan 

1. Bagaimana ibu mengelola perpustakaan sehingga memberi kenyaman bagi peserta 

didik dalam mengunjugnya? 

2. Bahan bacaan seperti apa yang disediakan di perpustakaan untuk 

 menumbuhkan minat baca peserta didik? 

3. Berapa lama waktu yang ibu sediakan untuk siswa sehingga siswa bisa leluasa 

 mengunjungi perpustakaan? 

4. Menurut ibu apakah siswa sering berkunjung keperpustakaan untuk  mengerjakan 

 tugas yang diberikan oleh guru?  

5. Apakah siswa pernah menyatakan keluhan terhadap perpustakaan? 

6. Apakah ibu pernah memberikan reward bagi yang sering mengunjungi 

perpustakaan? 

7. Solusi apa sajakah yang ibu berikan dalam menumbuhkan budaya baca siswa di 

SD N Lampudaya? 

8. Apakah ada buku lain selain buku pelajaran yan disediakan di perpustakaan? 

9. Hambatan apa saja yang bapak/ibuyang ibu alami dalam meningkatkan budaya 

baca siswa di SD N Lampudaya? 

10. Apakah fasilitas diperpustakaan sudah mencukupi? 

11. Apakah perpustakaan sudah memiliki sejumlah buku referensi yang cukup seperti, 

ensklopedi, atlas, kamus, buku koleksi, buku mata pelajaran, dan bahan umum 

lainnya sebagai pelengkap bacaan siswa? 

 



Instrumen wawancara dengan kepala sekolah SD N Lampeudaya Aceh Besar 

Judul Skripsi : pelayanan Perpustakaan Dalam Menumbuhkan Budaya Baca Siswa di 

SD N Lampeudaya Aceh Besar 

B. Pertanyaan Kepada Kepala Sekolah 

1. Menurut ibu apakah  pengelolaan pelayanan di perpustakaan sudah menumbuhkan 

budaya baca siswa? 

2. Apakah perpustakaan sudah menyediakan sumber informasi yang dibutuhkan oleh 

guru dan siswa? 

3. Apakah kepala sekolah ada mengunjungi perpustakaan untuk melihat kemampuan 

siswa menggunakan bahan-bahan perpustakaan? 

4. Apakah perpustakaan SD N Lampeudaya sangat menunjang prestasi siswa? 

5. Bagaimana kepala sekolah meningkatkan kepuasan penggunaan perpustakaan bagi 

guru dan siswa? 

6. Apakah ada penghargaan bagi siswa yang sering mengunjungi perpustakaan? 

7. Apakah ada kerjasama antara kepala sekolah dengan guru dan pustakawan untuk 

meningkatkan pelayanan perpustakaan dalam menumbuhkan minat baca siswa? 

8. Adakah memberikan persediaan buku setiap tahunnya atau ada persediaan sendiri 

untuk buku tersebut dan buku apa saja yang disediakan? 

9. Bagaimana peran kepala sekolah dalam meningkatkan pelayanan perpustakaan? 

10. Apakah ruang baca yang disediakan sudah nyaman untuk belajar? 

11. Apakah buku koleksi yang disediakan sudah cukup? 

  



Instrumen wawancara dengan guru SD N Lampeudaya Aceh Besar 

Judul Skripsi : pelayanan Perpustakaan Dalam Menumbuhkan Budaya Baca Siswa di 

SD N Lampeudaya Aceh Besar 

C. Pertanyaan kepada Guru 

1. Apakah pelayanaan yang dibutuhkan dapat diperpoleh dengan cepat dalam proses 

pencarian buku? 

2. Apakah perpustakaan sudah menyediakan sumber informasi yang dibutuhkan oleh 

guru? 

3. Apakah perpustakaan sangat menunjang dalam proses belaja mengajar? 

4. Menurut bapak apakah apakah perpustakaan disekolah sudah cukup membantu 

siswa dalam menyelesaikan tugasnya? 

5. Apakah informasi yang diberikan kepala perpustakan mudah dipahami? 

6. Apakah ada penghargaan yang diberikan kepada siswa yang mengunjungi 

perpustakaan? 

7. Apakah perpustakaan SDN lampeudaya sudah menjadi sumber utama dalam 

pembelajaran? 

8. Apakah dengan adanya buku pelajaran buku diperpustakaan ini siswa sudah 

menguasai tehnik baca yang diajarkan oleh guru dengan baik disekolah? 

9. Apakah kepala sekolah juga berperan dalam meningkatkan pelayanan 

perpustakaan? 

10. Apakah perpustakaan sudah menyediakan sumber informasi yang dibutuhkan? 

11. Apakah perpustakaan SDN Lampeudaya sudah menjadi sumber utama dalam 

pembelajan? 

  



Instrumen wawancara dengan siswa SD N Lampeudaya Aceh Besar 

Judul Skripsi : pelayanan Perpustakaan Dalam Menumbuhkan Budaya Baca Siswa di 

SD N Lampeudaya Aceh Besar 

D. Pertanyaan kepada siswa 

1. Menurut anda apakah bahan bacaan di perpustakaan sudah lemgkap dan sesuai 

dengan mata pelajaran yang dibutuhkan ? 

2. Menurut anda apakah setiap guru memberikan tugas sekolah yang bahanya tersedia 

diperpustakaan?  

3. Menurut anda apakah waktu yang disediakan  kepada perpustakaan itu terbatas? 

4. Apakah perpustakaan sudah nyaman untuk dipergunakan? 

5. Apakah pernah kepala perpustakaan memberikan reward bagi siswa yang sering 

mengunjungi perpustakaan? 

6. Apakah ada buku koleksi lain selain buku pelajaran? 

7. Apakah harapan anda utuk perpustakaan? 
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Wawancara dengan kepala sekolah   Wawancara dengan wakil kepala sekolah  

SD Negeri Lampeudaya Aceh Besar                     SD Negeri Lampeudaya Aceh Besar   

           

 

Wawancara dengan pustakawan SD Negeri Wawancara dengan siswa SD Negeri Lampeudaya 

Lampeudaya Aceh Besar                                      Aceh Besar 

 

 

 

 



Halaman sekolah SD Negeri Lampudaya   Ruangan perpustakaan SD Negeri Lampedaya 

Aceh Besar Aceh Besar 

 



DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

Nama :  Hartatik 

NIM :  140206108 

Tempat dan Tanggal Lahir :  Sumber Mukti, 8 April 1994 

Jenis Kelamin :  perempuan 

Agama :  Islam 

Kebangsaan/Suku :  Indonesia/Aceh Singkil 

Status :  Lajang 

Pekerjaan :  Mahasiswa 

Alamat :  Kab. Aceh Singkil, Kec. Kuta Baharu, Desa. 

Sumber Mukti,  Jl. Cendrawasih 

 

Orang Tua / Wali 

1. Ayah  

Nama :  Sadimin 

Pekerjaan :  Tani 

Alamat :  Kab. Aceh Singkil, Kec. Kuta Baharu, Desa. 

Sumber Mukti, Jl. Cendrawasih 

2. Ibu 

Nama :  Ginem 

Pekerjaan :  IRT 

Alamat :  Kab. Aceh Singkil, Kec. Kuta Baharu, Desa. 

Sumber Mukti, Jl. Cendrawasih 

 

Riwayat Pendidikan 

1. SD N SKPD SP II Lentong   

2. SMP N I Lentong    

3. SMA N Singkohor    

 

 

 

Banda Aceh, 3 Agustus 2019 

Penulis, 

 
Hartatik 
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