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Abstraks 

 
         

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1). Layanan tata ruang 

perpustakaan, 2). Layanan referensi dan  ,3).layanan sirkulasi, 4). Strategi dalam 

meningkatkan minat baca siswa di SD Negeri I Ngombol Purworejo. 

         Penelitian ini adalah penelitian kwalitatif dengan desain etnografi. Sebagai 

nara sumber adalah Kepala Sekolah ,Petugas Perpustakaan ,guru dan 

siswa.Metode pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi 

dan dokumentasi.Analisis data menggunakan model interaktif. Keabsahan data 

menggunakan triangulasi. 

         Hasil penelitian menunjukkan bahwa ,tata ruang yang diatur dengan baik 

akan membuat nyaman bagi pemakainya , layanan referensi sangat bermanfaat 

dalam membantu pengguna menemukan informasi sesuai yang dibutuhkan . Dan 

layanan sirkulasi yang berhubungan dengan peredaran bahan pustaka yang 

dimiliki perpustakaan  , meliputi proses peminjaman dan pengembalian bahan 

pustaka. Terlebih lagi, strategi pengelolaan perpustakaan yang baik dan menarik, 

yang telah dilakukan oleh pustakawan SD Negeri I Ngombol memberikan 

pengaruh yang lebih baik dalam peningkatan minat baca siswa. 

 

 

 

 

Kata kunci :  Layanan,strategi,tata ruang, referensi ,sirkulasi,strategi, minat baca. 
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THE MANAGEMENT OF LIBRARY SERVICE 
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ABSTRACT 

 
 The objectives of this research were to describe (1) the library room 

service; (2) reference service (3) library circulation service, (4) Strategy in 

improving the students’ reading interest. 

 This research used qualitative research with ethnography design. The 

sources of the research were the headmaster, the librarian, the teachers, as well as 

the students. The data gathering methods were interview, observation, and 

documentation. The data analysis was interaction model. The measure of data 

validity used triangulation.  

  

The result of the research showed that the good room arrangement would 

make the library visitors feel comfort; the reference service helped the library 

visitors finding the adequate information as what they needed, and the circulation 

service which had something-to-do with the distribution of some references 

owned by the library, encompassed borrowing and returning process. Moreover, 

the good as well as attractive management startegy of the library which had done 

by the librarian of SD Negeri Ngombol gave better effect to the improvement of 

students’ reading interest. 

 

Keywords: library service, room arrangement, reference, circulation, strategy, 

reading interest. 
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Pendahuluan 
 

Masyarakat di Indonesia memiliki karakter yang berbeda-beda di setiap 

daerah begitu juga dengan karakter pelajar di sekolah (Ari, 2011: 2). Dalam 

bidang budaya membaca seringkali media dalam mempublikasikan selalu di 

dominasi dengan pemberitaan yang menyatakan bahwa minat baca pelajar di 

Indonesia Rendah. Padahal secara fakta pasti ada (mungkin banyak) sekolah yang 

pelajarnya banyak yang suka membaca tapi hampir tidak pernah (sangat jarang) di 

publikasikan. 

Membaca merupakan kegiatan yang produktif untuk dilakukan, mengingat 

membaca begitu penting untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia banyak 

manfaat yang dapat diambil dari kegiatan membaca dengan demikian 

mengingatkan akan pentingnya kegiatan membaca sebagai upaya yang sangat 

bermanfaat bila anak-anak sejak dini sudah diajari untuk membaca, agar nantinya 

dapat terbiasa, namun perlu diingat orang tua dalaam melaksanakannya untuk 

tetap memperhatikan perkembangan dari anak, sehingga tidak terdapat unsur 

pemaksaan dalam penanamanya. Minat membaca pertama kali harus ditanamkan 

melalui pendidikan dan kebiasaan keluarga. 

Membaca adalah proses untuk memperoleh pengertian dari kombinasi 

beberapa huruf dan kata. Membaca adalah proses untuk mengenal kata dan 

memadukan arti kata dalam kalimat dan struktur bacaan (Sulthoni, 2008: 2). Hasil 

akhir dari proses membaca adalah seseorang mampu membuat intisari dari 

bacaan. Berdasar pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa minat membaca 

adalah kekuatan yang mendorong anak untuk memperhatikan, merasa tertarik dan 

senang terhadap aktivitas membaca sehingga mereka mau melakukan aktivitas 

membaca dengan kemauan sendiri. Aspek minat membaca meliputi kesenangan 

membaca, frekuensi membaca dan kesadaran akan manfaat membaca. 

BPS tahun 2006 mempublikasikan, membaca bagi masyarakat Indonesia 

belum menjadikan kegiatan sebagai sumber untuk mendapatkan informasi. 

Masyarakat lebih memilih menonton televisi (85,9%) dan mendengarkan radio 

(40,3%) dari pada membaca (23,5%). Artinya, membaca untuk mendapatkan 
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informasi baru dilakukan oleh 23,5% dari total penduduk Indonesia. Masyarakat 

lebih suka mendapatkan informasi dari televisi dan radio dari pada membaca. 

Dengan data ini terbukti bahwa membaca belum menjadi kebutuhan bagi 

masyarakat. Membaca belum menjadi proritas untuk mendapatkan ilmu dan 

informasi yang baru. Membaca masih menjadi kebutuhan pelengkap dan tidak 

dijadikan sebagai sebuah tradisi dalam kehidupan (Hentasmaka, 2001: 1). 

Rendahnya minat baca dikalangan siswa dan masyarakat Indonesia pada 

umumnya berpengaruh buruk terhadap kualitas pendidikan. Wajar, sudah lebih 

setengah abad bangsa Indonesia merdeka, permasalahan kualitas pendidikan 

masih berada dalam potret yang buram. Kualitas pendidikan bangsa Indonesia 

masih tertinggal dari negara-negara tetangganya. 

Kualitas pendidikan yang rendah ini berimplikasi pada rendahnya 

kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola masa depan dan lambatnya 

kemiskinan teratasi. Rendahnya kemampuan sumberdaya manusia itu, dapat 

dilihat dari minimnya bangsa Indonesia melahirkan pelaku-pelaku ekonomi yang 

berdaya saing. Foreign Direct Investment (FDI) Indonesia berada diurutan 138 

dari 140 negara (Hentasmaka, 2001: 1). Menurut Ciputra sampai hari ini bangsa 

Indonesia hanya baru mempunyai 0,18% pengusaha dari jumlah penduduk 

sedangkan syarat untuk menjadi negara maju minimal 2% dari jumlah penduduk 

harus ada pengusaha. Saat sekarang Singapura sudah mempunyai 5% dan 

Amerika Serikat 7% dari jumlah penduduk. Berdasarkan kondisi Indonesia 

sekarang ini maka Indonesia membutuhkan minimal 400 ribu pengusaha. 

Pendidikan yang berkualitas sangat berperanan dalam melahirkan pengusaha-

pengusaha tersebut. 

Rendahnya kualitas sumber daya manusia, secara langsung atau tidak 

langsung ikut memperpanjang angka kemiskinan di Indonesia. Menurut data BPS 

tahun 2007 di Indonesia orang miskin berjumlah 37,17 juta orang atau 16,58%. 

Namun, mengikuti standar yang ditetapkan oleh Bank Dunia, maka jumlah orang 

miskin di Indonesia hampir 50% dari jumlah penduduk. Tidak kalah pentingnya, 

rendahnya sumber daya manusia terlihat dari angka pengangguran yang 

dikandung oleh negara ini. 
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Minat membaca perlu ditanamkan dan ditumbuhkan sejak anak tetapi hal ini 

semua tidak dapat terlepas dari peran orang tua dalam menumbuhkan minat baca 

anak. Pentingnya pedidikan keluarga merupakan konsekuwensi rasa tanggung 

jawab orang tua terhadap anaknya, didalam keluarga anak mulai mengenal 

hidupnya hal ini perlu disadari bahwa anak dilahirkan dalam lingkungan keluarga 

tumbuh dan berkembangnya hingga anak melepaskan diri dari keluarga oleh 

karena itu begitu besarnya pengaruh orang tua terhadap anaknya maka dalam hal 

ini merangsang minat baca anak-anak sebagai upaya untuk melatih membaca  

sejak dini. 

Demikian halnya dengan minat baca siswa di SD  Negeri 1 Ngombol 

Puworejo. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis dapat 

diinformasikan bahwa minat baca siswa masih rendah. hal tersebut ditunjukkan 

dengan adanya fakta bahwa kegiatan membaca yang dilakukan siswa sebagian 

besar dilakukan di dalam kelas atau pada saat kegiatan belajar mengajar 

berlangsung. Sementara itu, aktivitas membaca di perpustakaan masih kurang, 

banyak siswa yang berkunjung ke perpustakaan ketika memperoleh tugas dari 

guru saja. Hal tersebut tentunya cukup memprihatinkan karena budaya baca siswa 

masih rendah.  

Bicara terkait dengan budaya baca tidak lepas dengan adanya peran penting 

sebuah perpustakaan terlebih di lingkungan sekolah. Sebuah perpustakaan harus 

memberikan pelayanan dan manajemen yang baik dalam memberikan kebutuhan 

referensi siswa di sekolah. Jika perpustakaan adalah sebuah produk maka dia 

harus menjamin kwalitasnya dengan baik dan disukai oleh konsumen dalam hal 

ini oleh pelajar. Pustakawan juga harus cerdas dalam menganalisa koleksi buku 

apa yang di inginkan dan disuka oleh pelajar jika perlu dilakukan penelitian atau 

request. 

Keberadaan perpustakaan sekolah sangatlah vital dalam pembentukan 

budaya positif sejak dini. Selain sebagai pusat informasi, perpustakaan sekolah 

dapat pula berperan sebagai lembaga untuk mengembangkan minat baca, 

kegemaran membaca, kebiasaan membaca, dan budaya baca. Hal tersebut 
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diperoleh melalui penyediaan berbagai bahan bacaan yang sesuai dengan 

keinginan dan kebutuhan para siswa (Sulaiman, 2007). 

Perpustakaan sekolah sebagai media dalam membangun budaya baca siswa 

belum sepenuhnya berjalan efektif. Kurangnya jam baca di perpustakaan sekolah 

yang disediakan oleh sekolah untuk siswa (Khoerunnisa, 2009: 4). Dukungan guru 

pun dalam membangun budaya baca kurang maksimal, misalnya dalam pemberian 

tugas dengan memanfaatkan perpustakaan sekolah. Hal tersebut berefek pada 

siswa menjadi tidak proaktif untuk menggunakan perpustakaan sekolah sebagai 

sarana membaca. 

Perpustakaan sekolah merupakan salah satu sumber belajar, diakui 

keberadaannya sebagai salah satu bagian penting di sekolah. Dengan adanya 

perpustakaan, siswa dapat menggali dan menambah pengetahuan tidak hanya 

berkaitan dengan pelajaran namun juga pengetahuan umum lainnya. Namun 

demikian, terutama di kebanyakan Sekolah Dasar (SD), setidak-tidaknya masih 

ada dua kondisi yang perlu mendapatkan perhatian serius.  Pertama, ada sebagian 

SD yang tidak memiliki perpustakaan, dalam arti kalau pun memiliki beberapa 

koleksi buku kepustakaan, buku tersebut tidak ditata sebagaimana seharusnya 

dalam suatu institusi yang disebut perpustakaan. Kedua, di sebagian besar SD, 

jika memiliki perpustakaan, kondisi penyelenggaraan dan pengelolaannya jauh 

dari memadai sebagai suatu perpustakaan. 

Kondisi pertama terutama disebabkan oleh ketiadaan ruang khusus yang bisa 

dipergunakan untuk perpustakaan. Masalah ini diperbesar pula oleh ketiadaan 

sumber daya dan dana. Kondisi kedua lebih disebabkan oleh ketiadaan sumber 

daya manusia yang memahami tatacara (sistem) pengelolaan perpustakaan dan 

mampu mengelolanya sebagaimana mestinya. Ketiadaan sumber daya ini 

disebabkan SD pada umumnya tidak memiliki petugas khusus yang bertanggung 

jawab mengelola perpustakaan secara penuh, atau yang setidak-tidaknya memiliki 

banyak waktu untuknya. Penyelenggaraan perpustakaan kerap kali disampirkan 

sebagai tugas tambahan kepada seseorang guru atau beberapa guru tertentu. 

Akibatnya, di satu sisi jika bisa terselenggarakan akan tidak maksimal (efektif), di 
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sisi lain kegiatan-kegiatan penting berupa pengolahan koleksi sering kali 

terabaikan karena tak mampu ditangani. 

Permasalahan di atas menuntut sebuah solusi yang dapat memberikan 

kontribusi dalam mewujudkan budaya baca bagi siswa khususnya di lingkungan 

sekolah. Keterlibatan siswa untuk aktif menggunakan perpustakaan sekolah 

melalui dukungan guru merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan. 

Olehnya itu penulis bermaksud untuk mengangkat sebuah kajian terhadap 

program di sekolah yang diharapkan dapat meningkatkan minat baca siswa. 

Demikian halnya dengan yang dilakukan oleh pengelolaan layanan 

perpustakaan di SD Negeri 1 Ngombol Puworejo. Untuk meningkatkan minat 

baca, pengelolaan layanan perpustakaan mulai melakukan perbaikan dalam 

pemberian layanan. Mulai dari penataan tata ruang perpustakaan, peningkatan 

layanan referensi, sampai dengan layanan sirkulasi. Dengan adanya berbagai 

perbaikan dalam pengelolaan layanan diharapkan siswa lebih termotivasi untuk 

datang dan membaca di perpustakaan. 

Perpustakaan merupakan sistem infromasi yang di dalamnya terdapat 

aktivitas pengumpulan, pengolahan, pengawetan, pelestarian, penyajian, dan 

penyebaran informasi (Lasa, 2009: 20). Menurut Darmono (dalam Anonim, 2009: 

3), perpustakaan sekolah adalah sebagai pusat belajar dan sumber informasi bagi 

warga sekolah. Jika dikaitkan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah, maka 

perpustakaan memberikan sumbangan yang sangat besar dalam aktivitas dan 

kualitas pendidikan. Menurut UU RI No. 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, 

perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan atau 

karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi 

kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para 

pemustaka (Anonim, 2009: 4). 

Perpustakaan sekolah mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, 

menyimpan, mendayagunakan dan menyebarluaskan bahan pustaka kepada guru, 

siswa dan tenaga administrasi. Peran penting perpustakaan ini belum merupakan 

prioritas utama baik dari pihak sekolah maupun pemerintah karena perpustakaan 

sekolah yang ada sekarang belum dapat dikatakan memadai dari sisi sarana 



8 

 

maupun prasarana termasuk gedung/ruang perpustakaan dan perlengkapannya. 

Untuk dapat sedikit mengatasi kendala-kendala yang ada dan memaksimalkan 

fungsi perpustakaan perlu direncanakan pengaturan tata ruang dan perlengkapan 

perpustakaan dengan baik (Purwati, 2007:1). 

Layanan merupakan semua kegiatan yang ditujukan untuk menyiapkan 

segala sarana (fisik dan non fisik) untuk mempermudah perolehan informasi atau 

bahan pustaka yang dibutuhkan siswa sebagai pengguna perpustakaan (Anonim, 

2009: 38). Terdapat tiga unsur pokok layanan yaitu pelayan (pustakawan dan/ atau 

guru pustakawan), fasilitas (bahan pustaka, sarana dan prasarana perpustakaan), 

dan siswa (pengguna). 

Layanan yang ada di perpustakaan diantaranya layanan locker, layanan 

sirkulasi, layanan referensi, layanan penelusuran informasi, layanan informasi 

koleksi terbaru, layanan koleksi, dan layanan bimbingan. 

Agar layanan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan kondisi 

perpustakaan, maka perlu suatu sistem layanan yang jelas. Sistem terbuka adalah 

sistem layanan yang memungkinkan pengguna masuk ke ruang koleksi untuk 

memilih dan mengambil sendiri koleksi yang diinginkan dari jajaran koleksi 

perpustakaan (Rahayuningsih, 2007: 93). Koleksi pada sistem ini harus disusun 

dengan suatu cara yang dapat memudahkan pengguna mencari dan menemukan 

koleksi yang diinginkan. Sistem tertutup adalah sistem layanan perpustakaan yang 

tidak memungkinkan pengguna mengambil sendiri koleksi yang dibutuhkan 

(Rahayuningsih, 2007: 94). Pengguna bisa memilih koleksi melalui katalog, dan 

selanjutnya petugas perpustakaan akan mengambilkan. 

Minat baca adalah keinginan atau kecenderungan hati yang tinggi (gairah) 

untuk membaca. Minat baca dengan didukung oleh sarana dan prasarana untuk 

membaca akan menumbuhkan kebiasaan membaca (reading habit), dan 

selanjutnya akan berkembang menjadi budaya baca di sekolah menurut (Siregar, 

2008: 2). Minat baca dapat dipupuk dan dikembangkan karena minat baca adalah 

suatu keterampilan yang diperoleh setelah seseorang dilahirkan,bukan 

keterampilan bawaan. Upaya meningkatkan minat baca adalah upaya 

memfasilitasi dan mempromosikan kegiatan. 
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Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan 

sebagainya. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai 

metode alamiah (Moleong, 2009:6).  

Penelitian dilakukan di SD Negeri 1 Ngombol Purworejo. Pemilihan lokasi 

tersebut didasarkan pada keunikan pengelolaan perpustakaan sekolah. 

Keterbatasan teknologi di perpustakaan pada kenyataannya tidak menyurutkan 

pengelola perpustakaan dalam memberilakan layanan perpustakaan kepada para 

pengguna di SD Negeri 1 Ngombol Purworejo. Sementara itu, masih rendahnya 

minat baca siswa merupakan salah satu permasalahan penting yang harus 

diselesaikan. Aktivitas membaca lebih didominasi ketika pelaksanaan belajar 

mengajar saja. Oleh karena itu diperlukan adanya upaya dalam meningkatkan 

minat baca siswa. Salah satunya adalah melalui layanan perpustakaan sekolah.  

Dalam penelitian kualitatif, informan tidak disebut sebagai subjek 

penelitian, karena sumber data menyangkut orang mempunyai kedudukan yang 

sama antara yang diteliti dan peneliti. Dalam penelitian ini melibatkan orang yang 

berperan sebagai orang kunci (key person). Dalam penelitian ini, yang menjadi 

informan adalah kepala sekolah, petugas perpustakaan (pustakawan), guru, dan 

siswa SD Negeri 1 Ngombol Purworejo.  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam 

penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 

2008: 62). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 
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mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami 

oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2008: 89). Analisis dalam 

penelitian ini menggunakan urutan kegiatan yang meliputi pengaturan data, proses 

penganalisisan, model analisis, analisis dalam situs, dan penyusunan kesimpulan 

(Harsono, 2008:168-172). 

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi data melalui pengamatan 

kinerja guru dan kegiatan siswa. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah triangulasi dengan sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam penelitian kualitatif. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1.  Layanan tata ruang perpustakaan dalam meningkatkan minat baca siswa 

di SD Negeri 1 Ngombol Purworejo 

Dalam penelitian ini diketahui bahwa salah satu karakteristik tata ruang 
perpustakaan adalah dalam bentuk penataan tempat dan letak perpustakaan 
yang strategis dan jauh dari jalan raya sehingga para pengguna perpustakaan 
tidak akan terganggu dengan aktivitas ataupun keramaian di luar. Salah satu 
ruang yang ada di perpustakaan adalah ruang lobi. Di dalam ruang tersebut 
terdapat lemari penitipan barang, papan pengumuman dan pameran, kursi tamu, 
meja dan kursi petugas. Adanya ruang lobi yang terpisah dengan ruang lainnya 
memberikan kemudahan bagi siswa lain dalam melakukan aktivitas di 
perpustakaan. 

Salah satu karakteristik tata ruang di perpustakaan adalah adalah 
penggunaan ruang sesuai dengan fungsinya. Salah satu ruang yang ada di 
perpustakaan adalah ruang koleksi yang cukup luas dan terpisah dengan ruang 
baca. Di dalam ruang koleksi terdapat almari dan rak-rak yang digunakan untuk 
menyimpan buku dan referensi yang ada di perpustakaan. Dengan adanya 
penataan yang baik di ruang koleksi memudahkan siswa dalam memperoleh 
buku atau referensi yang diperlukan. 

Salah satu karakteristik tata ruang perpustakaan dalam meningkatkan 
minat baca siswa adalah dengan mengatur percahayaan dan sirkulasi udara di 
ruang perpustakaan dengan baik. Percahayaan diatur seefektif mungkin dengan 
mamanfaatkan cahaya matahari melalui pembuatan jendela untuk siang hari 
dan juga penerangan lampu pada sore dan malam hari. Namun juga diatur 
dengna baik agar cahaya matahari tidak dapat merusak bahan pustaka yang ada 
di perpustakaan.  

Dibandingkan dengan penelitian ini, dalam penelitian lain yang dilakuan 
oleh Zarghami dan Schnellert (2004) dengan judul “Class Size Reduction: No 
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Silver Bullet For Special Education Students’ Achievement”. Nama Jurnalnya 
adalah International Journal of Special Education. Penelitian ini merupakan 
penelitian kualitatif yang mengkaji tentang pentingnya penataan ruang. Hasil 
penelitian ini menyatakan tentang pengaruh ruang kelas pada prestasi akademis 
siswa dan metode pembelajaran. Hal ini dapat diartikan ruang perpustakaan 
yang dapat dijadikan sebagai kelas harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa 
dan juga jumlah siswa (daya tampung ruang untuk menampung siswa). 

Berdasarkan perbandingan di atas diketahui bahwa antara penelitian ini 
dan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang pentingnya penataan 
ruang. Penelitian terdahulu lebih terfokus pada tata ruang dalam pembelajaran,s 
edangkan penelitian ini adalah membahas tentang pentingnya tata ruang di 
perpustakaan. Penelitian ini memberikan gambaran yang baru tentang 
pentingnya tata ruang yang diperlukan dalam aktivitas belajar siswa baik di 
dalam kelas mapun di luar kelas. 

2. Layanan referensi perpustakaan dalam meningkatkan minat baca siswa di 

SD Negeri 1 Ngombol Purworejo 

Dalam penelitian ini diketahui bahwa salah satu upaya dalam layanan 
referensi perpustakaan untuk meningkatkan minat baca siswa adalah dengan 
menyediakan ruangan yang nyaman untuk pengguna dalam memperoleh 
sumber belajar yang diperlukan. Di perpustakaan SD memiliki buku fiksi 150 
judul 150 eksemplar, nonfiksi 1000 judul 3000 eksemplar, referensi 170 judul  
170 eksemplar, majalah 2  judul 40 eksemplar, surat kabar 1  judul 100 
eksemplar, kliping 5 judul 25 eksemplar, dan poster 20 buah.  

Salah satu layanan referensi perpustakaan di SD Negeri 1 Ngombol 
adalah adanya kalatog manual yang disediakan untuk memudahkan pengguna 
mencari buku atau referensi yang dibutuhkan.Dalam upaya meningkatkan 
layanan referansi perpustakaan, setiap tahun sekolah memberikan anggaran 
untuk penambahan referensi di perpustakaan dalam RKS. 

Di perpustakaan sekolah terdapat tata tertib yang harus dipatuhi oleh para 
pengunjung atau pengguna perpustakaan. Pada saat berada di dalam 
perpustakaan, tidak diperkenankan untuk membawa makanan atau minuman, 
tidak boleh berisik atau gaduh, tidak boleh mengganggu orang lain pada saat 
membaca, harus tenang, tertib dan sopan. Dengan adanya tata tertib tersebut, 
diharapkan kegiatan belajar siswa di dalam perpustakaan berjalan dengan 
lancar dan efektif. 

Perpustakaan tidak hanya dapat membantu siswa dalam belajar dan 
memperoleh buku pelajaran, tetapi juga bermanfaat dan membantu guru dalam 
mengembangkan materi pembelajaran dan bahan untuk mengajar. Oleh karena 
itu, kepala sekolah beserta komponen yang ada di sekolah melakukan berbagai 
upaya untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan. 

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian yang dilakukan 
oleh Ondrack (2007) yang berjudul Great Collection in Scholl Libraries 
dengan nama jurnalnya adalah A Journal of the Canadian Association for 
School Libraries. Penelitian kualitatif ini membahas tentang tujuan dari 
perpustakaan sekolah adalah memiliki koleksi perpustakaan untuk memusatkan 
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sumber daya sehingga staf akan lebih memiliki akses ke sekolah. Hasil 
penelitian ini adalah upaya yang dilakukan pustakawan dalam membantu guru 
dan siswa dengan cara mengembangkan koleksi di perpustakaan sekolah.  

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa kedua penelitian di atas 
sama-sama membahas tentang pentingnya koleksi atau referensi di 
perpustakaan. Penelitian terdahulu menunjukkan tentang adanya upaya sekolah 
dalam meningkatkan layanan perpustakaan, yaitu dengan mengembangkan 
koleksi di perpustakaan, sedangkan dalam penelitian ini memberikan gambaran 
tentang karakteristik referensi yang ada di perpustakaan. 

3.Layanan sirkulasi perpustakaan dalam meningkatkan minat baca siswa di     

SD Negeri 1 Ngombol Purworejo 

Dalam penelitian ini diketahui bahwa salah satu karakteristik layanan 
sirkulasi di perpustakaan SD Negeri 1 Ngombol adalah adanya layanan 
peminjaman dan pengembalian buku bagi siswa dan anak-anak yang berada di 
lingkungan SD Negeri 1 Ngombol. Sistem layanan yang bersifat terbuka. 
Dalam hal ini siswa dapat memilih dan mengambil sendiri buku dan referensi 
yang diinginkan. 

Dalam layanan sirkulasi, pengelola perpustakaan menerapkan sistem 
kartu dan sistem daftar pinjam. Dengan adanya sistem yang baik dalam layanan 
sirkulasi diharapkan dapat mendorong siswa untuk lebih rajin melakukan 
kegiatan membaca dengan meminjam buku atau referensi yang ada di 
perpustakaan. 

Dibandingkan dengan penelitian ini, dalam penelitian yang dilakukan 
oleh Adams dan Blandford (2004) yang berjudul “The Unseen and 
Unacceptable Face of Digital Libraries”. Nama jurnalnya adalah International 
Journal of Digital Libraries. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 
yang menyoroti tentang masalah interaksi pengguna, praktik kerja dan struktur 
sosial organisasi di perpustakaan digital. Hasil penelitian ini menunjukkan 
tentang pentingnya pembuatan sistem untuk membantu pengguna dalam 
menggunakan perpustakaan digital. 

Berdasarkan perbandingan di atas diketahui bahwa antara penelitian ini 
dengan penelitian terdahulu sama-sama mengkaji tentang perpustakaan 
sekolah. Penelitian terdahulu lebih terfokus pada perpustakaan digital. Hasil 
penelitian terdahulu menegaskan tentang pembuatan system untuk 
memudahkan pengguna dalam menggunakan perpustakaan digital. 

Dalam penelitian ini diketahui bahwa dalam layanan sirkulasi, pengelola 
perpustakaan memberikan kemudahan bagi siswa untuk melakukan 
perpanjanagn waktu peminjaman sesuai dengan kebutuhan siswa. syarat untuk 
melakukan perpanjangan adalah melakukan konfirmais terlebih dahulu dengan 
petugas perpustakaan jika ingin melakukan perpanjangan. Perpanjangan dapat 
dilakukan sebanyak 3x dengan jumlah maksimal 2 eksemplar. 

Dalam layanan pengembalian buku, apabila siswa terlambat 
mengambalikan buku maka akan dikenakan denda dengan ketentuan denda 
sebesar Rp. 200,- untuk satu kali keterlambatan. Apabila terlabat selama lebih 
dari sehari maka jumlah keterlambatan dikalikan dengan Rp. 200,-. Adanya 
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sanksi bagi siswa yang terlabat mengembalikan buku, melatih siswa untuk 
berdisiplin dalam peminjaman maupun pengembalian buku di perpustakaan. 

Dibandingkan dengan penelitian ini, dalam penelitian yang dilakukan 
oleh Law, (2011) yang berjudul “Library: Circulation Services”. Dengan nama 
jurnalnya International journal of Libraries. Penelitian ini merupakan 
penelitian kualitatif. Penelitian ini menegaskan tentang Fungsi utama dari 
layanan sirkulasi perpustakaan adalah memberikan layanan dan bantuan kepada 
semua pelanggan. untuk membuat sirkulasi harus memperhatikan berbagai 
faktor seperti katalog online yang dapat digunakan selama 24 jam. 
Perpustakaan memiliki peralatan yang diperlukan yang dapat digunakan untuk 
melihat atau mendengarkan semua bahan pustaka seperti DVD, kaset audio, 
dan sebagainya. 

Berdasarkan  
4. Strategi dalam meningkatkan minat baca siswa di SD Negeri 1 

Ngombol Purworejo 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya yang dilakukan 
sekolah dalam meningkatkan minat baca siswa adalah menetapkan strategi 
khusus dengan melibatkan guru dan tenaga perpustakaan untuk menggerakkan 
program minat baca. Pelibatan guru dalam strategi peningkatan minat baca 
siswa dilatarbelakangi bahwa guru merupakan tokoh sentral dalam 
pembelajaran. Dengan adanya koordinasi dengan guru diharapkan minat baca 
siswa dapat ditingkatkan. Sementara itu, koordinasi dengan tenaga 
perpustakaan dilakukan untuk meningkatkan layanan perpustakaan sekolah. 

Salah satu strategi yang diterapkan adalah optimalisasi peran guru dalam 
pembelajaran, yaitu meningkatkan minat baca siswa dengan melaksanakan 
pembelajaran yanga aktif dan menyenangkan dengan menggunakan model 
pembelajaran yang variatif. Sekolah mengoptimalkan layanan perpustakaan 
sekolah. Optomalisasi layanan perpustakaan dilakukan dengan meningkatkan 
layanan perpustakaan seperti layanan tata ruang, layanan referensi, dan layanan 
sirkulasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, kepala sekolah berkoordinasi 
dengan tenaga perpustakaan. 

Pengelola perpustakaan untuk meningkatkan minat baca siswa yaitu 
bekerjasama dengan perpustakaan keliling miliki pemerintah Kabupaten 
Purworejo yang menyediakan buku ataupun referensi lain. Keberadaan 
perpustakaan kelililing secara tidak langsung dapat membantu perpustakaan 
sekolah dalma mengatasi ketersediaan buku dan referensi yang masih terbatas. 

Salah satu strategi yang dilakukan untuk meningkatkan minat baca siswa 
adalah melalui kegiatan pembiasaan terprogram berupa lomba membaca puisi 
dan Al-Quran yang diselenggaraan setiap menyambut HUT RI. Pelaksanaan 
kegiatan dilakukan untuk memberikan apresiasi terhadap siswa yang memiliki 
kemampuan dalam membaca khususnya puisi dan Al-Quran. Selain itu, 
diharapkan siswa lebih termotivasi untuk meningkatkan kemampuan dalam 
bidang membaca. 

Dibandingkan dengan penelitian ini, dalam penelitian yang dilakukan 
oleh Juozaitis (2007) yang berjudul “Serving the Needs of Our Students with 
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LD (Lerning Disability) in the School Library”. Nama jurnalnya adalah A 
Journal of the Canadian Association for School Libraries. Penelitian ini 
mendiskusikan tentang pelayanan kebutuhan siswa di perpustakaan sekolah. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perpustakaan memiliki peran peran 
dalam membantu kebutuhan belajar siswa dengan cara memberikan sumber 
daya yang cocok, dengan cara yang lebih sistematis, untuk siswa diidentifikasi 
dengan suatu sistem tertentu.  

Penelitian yang dilakukan oleh Juozaitis (2007) yang berjudul “Serving the 

Needs of Our Students with LD (Lerning Disability) in the School Library”. Nama 

jurnalnya adalah A Journal of the Canadian Association for School Libraries. 

Penelitian ini mendiskusikan tentang pelayanan kebutuhan siswa di perpustakaan 

sekolah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perpustakaan memiliki peran  

dalam membantu kebutuhan belajar siswa dengan cara memberikan sumber daya 

yang cocok, dengan cara yang lebih sistematis, untuk siswa diidentifikasi dengan 

suatu sistem tertentu. Meskipun kebutuhan siswa dengan kesulitan belajar kadang-

kadang sulit untuk memprediksi, pustakawan berkomitmen untuk menyediakan 

akomodasi kurikuler dan meningkatkan instruksi untuk siswa. Dalam hal ini 

pustkawan perlu mengetahui siswa yang mengalami kesulitan belajar dan bertukar 

informasi dengan guru.  

Penelitian lain yang dilakuan oleh Zarghami dan Schnellert (2004) dengan 

judul “Class Size Reduction: No Silver Bullet For Special Education Students’ 

Achievement”. Nama Jurnalnya adalah International Journal of Special 

Education. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengkaji tentang 

pentingnya penataan ruang. Hasil penelitian ini menyatakan tentang pengaruh 

ruang kelas pada prestasi akademis siswa dan metode pembelajaran. Hal ini dapat 

diartikan ruang perpustakaan yang dapat dijadikan sebagai kelas harus 

disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan juga jumlah siswa (daya tampung ruang 

untuk menampung siswa). 

Penelitian yang dilakukan oleh Ondrack (2007) yang berjudul Great 

Collection in Scholl Libraries dengan nama jurnalnya adalah A Journal of the 

Canadian Association for School Libraries. Penelitian kualitatif ini membahas 

tentang tujuan dari perpustakaan sekolah adalah memiliki koleksi perpustakaan 

untuk memusatkan sumber daya sehingga staf akan lebih memiliki akses ke 
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sekolah. Hasil penelitian ini adalah upaya yang dilakukan pustakawan dalam 

membantu guru dan siswa dengan cara mengembangkan koleksi di perpustakaan 

sekolah.  

Penelitian yang dilakukan oleh Law, (2011) yang berjudul “Library: 

Circulation Services”. Dengan nama jurnalnya International journal of Libraries. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini menegaskan tentang 

Fungsi utama dari layanan sirkulasi perpustakaan adalah memberikan layanan dan 

bantuan kepada semua pelanggan. Untuk membuat sirkulasi harus memperhatikan 

berbagai faktor seperti katalog online yang dapat digunakan selama 24 jam. 

Perpustakaan memiliki peralatan yang diperlukan yang dapat digunakan untuk 

melihat atau mendengarkan semua bahan pustaka seperti DVD, kaset audio, dan 

sebagainya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Adams dan Blandford (2004) yang berjudul 

“The Unseen and Unacceptable Face of Digital Libraries”. Nama jurnalnya 

adalah International Journal of Digital Libraries. Penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif yang menyoroti tentang masalah interaksi pengguna, praktik 

kerja dan struktur sosial organisasi di perpustakaan digital. Hasil penelitian ini 

menunjukkan tentang pentingnya pembuatan sistem untuk membantu pengguna 

dalam menggunakan perpustakaan digital. 

Berdasarkan fokus penelitian, ada empat tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini, yaitu: (1) Mendeskripsikan karakteristik layanan tata ruang 

perpustakaan dalam meningkatkan minat baca siswa di SD Negeri 1 Ngombol 

Purworejo; (2) Mendeskripsikan karakteristik layanan referensi perpustakaan 

dalam meningkatkan minat baca siswa di SD Negeri 1 Ngombol Purworejo; (3) 

Mendeskripsikan karakteristik layanan sirkulasi perpustakaan dalam 

meningkatkan minat baca siswa di SD Negeri 1 Ngombol Purworejo; (4) 

Mendiskripsikan strategi dalam meningkatkan minat baca siswa di SD Negeri 1 

Ngombol Purworejo. 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menambah khasanah keilmuan dalam ilmu manajemen pendidikan, 

khususnya manjemen perpustakaan sekolah. Manfaat praktis penelitian ini 
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diantaranya: bagi kepala sekolah, bahwa temuan penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai bahan masukan dalam mengelola perpustakaan yang sesuai dengan 

karakter dan pengguna perpustakaan sekolah. Disamping itu, penelitian ini dapat 

dijadikan bahan evaluasi atas kelebihan dan kekurangan pengelolaan perpustakaan 

yang selama ini dilakukan. Bagi pengelola atau pustakawan, bahwa hasil 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerjanya, sehingga di 

harapkan pustakawan mampu melakukan langkah-langkah konkrit dalam 

melaksanakan pekerjaannya dalam pelayanan perpustakaan yang prima. Bagi 

warga sekolah, sebagai masukan agar dapat memanfaatkan perpustakaan dengan 

baik guna mandukung kegiatan belajar di sekolah. 

 

Penutup 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 
Karakteristik tata ruang perpustakaan meliputi (a) tata letak bangunan yang 
strategis, (b) pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsinya, (c) terdapat bebrapa 
ruang yatu lobi, ruang koleksi, ruang baca, dan sirkulasi, (d) tata ruang 
memperhatikan faktor pencahayaan atau penerangan dan sirkulasi udara yang baik 
untuk sehingga memberikan kenyamanan bagi siswa saat beraktivitas di 
perpustakaan. Karakteristik layanan referensi untuk meningkatkan minat baca 
siswa terdiri dari (a) ketersediaan referensi dalam jumlah yang cukup banyak dan 
beragam, (b) buku dan referensi ditata dengan rapi dalam rak-rak buku sesuai 
dengan bidang ilmunya, (c) adanya kalatog manual untuk membantu siswa 
memperoleh informasi tentang referensi yang dibutuhkan. Layanan sirkulasi 
dalam meningkatkan minat baca siswa dilakukan dalam bentuk (a) pembuatan 
peraturan dan sistem peminjaman serta pengembalian buku secara jelas dengan 
sanksi bagi pelanggarnya, (b) sistem peminjaman bersifat terbuka, (c) sistem 
sirkulasi menggunakan sistem kartu dan daftar pinjam, (d) adanya layanan bagi 
pengguna di luar lingkungan sekolah. 

Model pengelolaan yang ditetapkan sekolah dalam upaya meningkatkan 
minat baca siswa diantaranya (a) melibatkan peran aktif guru dan pengelola 
perpustakaan dalam penetapan program, (b) mengoptimalkan peran guru dalma 
pembelajaran agar dapat melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan 
perpustakaan sebagai sumber belajar, (c) optimalisasi layanan perpustakaan 
dengan meningkatkan layanan dan kualitas pengelola perpustakaan, (c) 
melaksanakan kegiatan pembiasaan terprogram berupa perlombaan dalam bidang 
membaca seperti membaca puisi dan lomba-lomba lain pada event-event tertentu, 
(d) mensosialiasikan tentang pentingnya membaca, (e) penyediaan dana 
pendukung pelaksanaan program peningkatan minat baca siswa. 
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Berdasarkan kesimpulan, dapat disarankan kepada kepala sekolah, 
hendaknya dapat berperan aktif dengan menyediakan tambahan dana untuk 
pengadaan sarana pendukung layanan perpustakaan seperti komputer sehingga 
layanan perpustakaan akan lebih optimal. Pengelola perpustakaan, adanya 
keterbatasan sarana hendaknya dapat memotivasi pengelola untuk lebih kreatif 
dalam memberikan layanan sehingga minat baca siswa di perpustakaan lebih 
meningkat. Guru, hendaknya dapat berperan aktif dalam peningkatan minat baca 
siswa dengan memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar dalam 
pelaksanaan pembelajaran.  
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