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ABSTRAK 
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Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo. Pembimbing Izza Aliyatul Muna, M.Sc. 

 

Kata kunci: peran guru, pemanfaatan perpustakaan. 

 

Peran guru sangat menentukan dalam usaha peningkatan mutu pendidikan. 

Untuk itu guru sebagai agen pembelajaran dituntut untuk mampu menyelenggarakan 

proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya, dalam kerangka pembangunan 

pendidikan. Pemanfaatan perpustakaan di SDN 1 Karangan terlihat siswa lebih ramai 

untuk mengunjungi perpustakaan sekolah, tetapi ada sebagian siswa yang kurang 

maksimal dalam menggunakan buku-buku yang ada di perpustakaan. Guru 

mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis dalam pembangunan bidang 

pendidikan, dan oleh karena itu perlu dikembangkan sebagai profesi yang 

bermartabat. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) peran guru sebagai 

fasilitator dalam pemanfaatan perpustakaan di SDN 1 Karangan, (2) peran guru 

sebagai inovator dalam pemanfaatan perpustakaan di SDN 1 Karangan, dan (3) peran 

guru sebagai administrator dalam pemanfaatan perpustakaan di SDN 1 Karangan. 

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif dan jenis penelitian studi 

kasus. Pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan teknik wawancara, 

observasi, dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa: (1) peran guru sebagai fasilitator 

dalam pemanfaatan perpustakaan di SDN 1 Karangan adalah guru berusaha 

membantu siswa di kala siswa membutuhkan dan guru sebagai fasilitator ketika siswa 

berkunjung ke perpustakaan, selain itu guru berusaha menyediakan bermacam-

macam buku untuk kebutuhan siswa belajar; (2) peran guru sebagai inovator dalam 

pemanfaatan perpustakaan di SDN 1 Karangan adalah dengan guru terampil 

menggunakan cara yang bermacam-macam seperti cara paksaan, cara iming-iming, 

dan secara tidak langsung dengan begitu perpustakaan sekolah menjadi lebih ramai 

dikunjungi oleh para siswa; dan (3) peran guru sebagai administrator dalam 

pemanfaatan perpustakaan di SDN 1 Karangan adalah guru berusaha untuk 

memberikan sebuah pelayanan yang baik dengan melengkapi buku-buku di 

perpustakaan, bertanggung jawab atas kegiatan siswa di perpustakaan, penilaian dan 

pengarahan kepada siswa, memberikan pengawasan sikap kepada siswa yang 

berkunjung ke perpustakaan, dan membuat perencanaan program-program yang 

berkualitas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif  mengembangkan 

potensi dirinya. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi 

perkembangan dan perwujudan diri individu, terutama bagi pembangunan bangsa 

dan negara. Kemajuan suatu kebudayaan bergantung kepada cara kebudayaan 

tersebut mengenali, menghargai, dan memanfaatkan sumber daya manusia dan 

hal ini berkait erat dengan kualitas pendidikan yang diberikan kepada anggota 

masyarakatnya; kepada peserta didik.
1
 

Pendidikan di sekolah diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat 

manusia serta kualitas sumber daya manusia Indonesia. Peningkatan kualitas 

pendidikan harus dipenuhi melalui peningkatan fasilitas pendidikan. Salah satu 

fasilitas pendidikan tersebut adalah perpustakaan sekolah. Perpustakaan 

merupakan salah satu alat yang vital dalam setiap program pendidikan dan 

pembelajaran bagi setiap lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan. 

Perpustakaan sekolah merupakan himpunan ilmu dan informasi yang 

diperoleh dan dilahirkan umat manusia dari masa ke masa. Ilmu dan informasi itu 

                                                           
1
Utami Munandar, Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 

6. 
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disampaikan kepada orang lain. Perpustakaan sekolah mempunyai tugas sebagai 

pengantar ilmu dan informasi yang terhimpun itu kepada masyarakat yang 

memerlukannya, dan menarik siswa untuk mempergunakan koleksi perpustakaan 

sekolah.
2
 

Perpustakaan di lembaga pendidikan sekolah/perguruan tinggi memiliki 

peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan, bahkan kualitas pendidikan 

disebuah lembaga pendidikan bisa dilihat dari kondisi perpustakaannya. Sekolah-

sekolah yang berkualitas pasti ditunjang oleh perpustakaan yang memadai.
3
 

Dengan adanya perpustakaan sekolah ini, arah anak didik dan guru akan 

selalu sadar bahwa dunia mereka tidak hanya terdapat pada keempat dinding 

ruang kelasnya saja, pengetahuan dan pengalaman  mereka akan luas dan juga 

diperkaya sebab tidak hanya membatasi diri pada subjek-subjek materi-materi 

yang dikandung dalam buku-buku yang ada di kelas.
4
 

Dalam penggunaan perpustakaan tersebut ada sosok seorang guru yang 

membantu siswa dalam proses belajarnya. Di sini peran guru sangat dibutuhkan 

dalam memberikan dorongan dan semangat belajar siswa. Guru adalah pendidik 

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak 

usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah. Orang yang 

disebut guru adalah orang yang memiliki kemampuan merancang program 

                                                           
2
 Kompri, Manajemen Sekolah: Teori dan Praktik (Bandung: Alfabeta, 2014), 94-95. 

3
 Ilham Mashuri, Mengelola Perpustakaan Sekolah (Yogyakarta: Naila Pustaka, 2012), 4-5. 

4
 Kompri, Manajemen Sekolah: Teori..., 94. 
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pembelajaran, serta mampu menata dan mengolah kelas agar siswa dapat belajar 

dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari 

proses pendidikan. 
5
 

Sehubungan dengan fungsinya sebagai “pengajar”, “pendidik”, dan 

“pembimbing”, maka diperlukan adanya berbagai peranan pada diri seorang 

guru. Peranan guru ini akan senantiasa menggambarkan pola tingkah laku yang 

diharapkan dalam berbagai interaksinya, baik dengan siswa (yang terutama), 

sesama guru, maupun staf yang lain. Dari berbagai kegiatan interaksi belajar-

mengajar, dapat dipandang sebagai sentral bagi peranannya. Sebab baik disadari 

atau tidak bahwa sebagian dari waktu dan perhatian guru banyak dicurahkan 

untuk menggarap proses belajar-mengajar dan berinteraksi dengan siswa.      

Peran guru sangat menentukan dalam usaha peningkatan mutu 

pendidikan. Untuk itu guru sebagai agen pembelajaran dituntut untuk mampu 

menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya, dalam kerangka 

pembangunan pendidikan. Guru mempunyai fungsi dan peran yang sangat 

strategis dalam pembangunan bidang pendidikan, dan oleh karena itu perlu 

dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat.
6
 

Berperan sebagai guru memerlukan kepribadian yang unik. Di satu pihak 

guru harus ramah, sabar, menunjukkan pengertian, memberikan kepercayaan, 

                                                           
5
 Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional: Pedoman Kinerja, Kualifikasi, & Kompetensi 

Guru (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 24. 
6
 Soraya Dwi Kartika, “Peran Guru dalam Memotivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPS 

Terpadu di SMP PGRI 2 Ciledug,” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016), 11. 
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dan menciptakan suasana yang aman. Akan tetapi, di lain pihak, guru harus 

memberikan tugas, mendorong siswa untuk mencapai tujuan, mengadakan 

koreksi, menegur, dan menilai.
7
 

Berdasarkan hasil pengamatan di lembaga pendidikan yaitu di SDN 1 

Karangan Balong Ponorogo. Di sana saya menemukan masalah yang menarik 

yaitu tentang ramai perpustakaan, yang mana para siswa dijadwal setiap kelasnya 

untuk berkunjung ke perpustakaan secara bergantian. Waktu pelaksanaanya yaitu 

pada pagi hari sebelum masuk kelas dan sesudah pulang sekolah. Karena siswa 

kebiasaan datang ke perpustakaan ketika waktu istirahat pun para siswa juga ada 

yang berkunjung ke perpustakaan. Saya juga melihat di sana para guru juga 

berpartisipasi dalam memanfaatkan perpustakaan karena guru juga memberikan 

tugas kepada siswa untuk berkunjung ke perpustakaan untuk mencari buku atau 

informasi lainnya. Buku yang ada di perpustakaan pun juga sudah lengkap dan 

tersusun secara rapi sesuai dengan tempat-tempatnya. Selain itu setiap siswa juga 

sudah memiliki kartu perpustakaan. Semua ini atas kerja keras guru dalam 

membimbing dan memfasilitasi para siswa-siswi nya agar lebih aktif dalam 

pemakaian perpustakaan. Oleh karena itu, peran guru di sini sangat dibutuhkan 

dalam pemanfaatan perpustakaan di sekolah.
8
 Berdasarkan hasil wawancara dari 

siswa itu sendiri pun lebih terbiasa untuk berkunjung ke perpustakaan, siswa 

                                                           
7
 Suparlan, Menjadi Guru Efektif (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2005), 19. 

8
 Hasil observasi dan wawancara dengan Ibu Puji Astutik, di SDN 1 Karangan, pada tanggal 2 

Februari 2018. 
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merasa lebih senang dan tertarik untuk membaca buku di perpustakaan sekolah 

serta mudah mencari buku ketika disuruh oleh guru.
9
 

Berangkat dari permasalahan yang ada, penelitian terhadap peran guru 

dalam pemanfaatan perpustakaan ini harus dilakukan. Untuk itulah penulis 

hendak melakukan penelitian dengan judul: “Peran Guru dalam Pemanfaatan 

Perpustakaan di SDN 1 Karangan Balong Ponorogo”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Untuk lebih terarahnya penelitian ini maka penulis memfokuskan 

penelitian pada Peran Guru dalam Pemanfaatan Perpustakaan di SDN 1 

Karangan Balong Ponorogo. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana peran guru sebagai fasilitator dalam pemanfaatan perpustakaan 

di SDN 1 Karangan Balong Ponorogo? 

2. Bagaimana peran guru sebagai inovator dalam pemanfaatan perpustakaan 

diSDN 1 Karangan Balong Ponorogo? 

                                                           
9
 Hasil wawancara dengan Aulia, siswa di SDN 1 Karangan Balong ponorogo, pada tanggal 

16 juli 2018. 
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3. Bagaimana peran sebagai  guru administrator dalam pemanfaatan 

perpustakaan di SDN 1 Karangan Balong Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan sebelumnya, maka tujuan 

penelitian yang ingin dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui peran guru sebagai fasilitator dalam pemanfaatan 

perpustakaan di SDN 1 Karangan Balong Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui peran guru sebagai inovator dalam pemanfaatan 

perpustakaan di SDN 1 Karangan Balong Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui peran guru sebagai admnistrator dalam pemanfaatan 

perpustakaan di SDN 1 Karangan Balong Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

khasanah ilmiah dalam bidang pendidikan serta kepentingan studi ilmiah dan 

sebagai bahan informasi atau acuan bagi peneliti lain yang hendak 

melakukan penelitian lebih lanjut. 
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2. Secara Praktis 

a. Bagi Kepala Sekolah 

Sebagai bahan kajian untuk memimpin yang lebih baik dalam 

meningkatkan peran guru dalam pemanfaatan perpustakaan. 

b. Bagi Guru 

Sebagai bahan kajian guru agar lebih optimal dalam 

pemanfaatan perpustakaan di lembaga pendidikan. 

c. Bagi Peneliti 

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengalaman dan wawasan pengetahuan penulis. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan digunakan untuk memperoleh pemahaman para 

pembaca dalam menelaah isi kandungan yang ada di dalamnya. Dalam penulisan 

laporan nanti terdiri dari enam bab, adapun sistematika pembahasannya adalah 

sebagai berikut. 

BAB I berisi pendahuluan. Berisi tinjauan secara global permasalahan 

yang dibahas, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.  

BAB II membahas tentang telaah hasil penelitian terdahulu dan kajian 

teori. Kajian teori berisi peran guru: pengertian guru, dan peran guru; dan 

pemanfaatan perpustakaan: pengertian perpustakaan, fungsi perpustakaan, 



8 
 

 
 

pemanfaatan perpustakaan, tujuan penyelenggaraan perpustakaan, dan penerapan 

manajemen di perpustakaan sekolah. 

BAB III membahas tentang metode penelitian. Dalam metode penelitian 

berisi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, 

sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan 

temuan, tahapan-tahapan penelitian. 

BAB IV membahas tentang deskripsi data. Berisi deskripsi data umum 

dan data khusus. Data umum meliputi gambaran umum SDN 1 Karangan Balong 

Ponorogo. Dan data khusus meliputi penjelasan peran guru sebagai fasilitator 

dalam pemanfaatan perpustakaan, peran guru sebagai inovator dalam 

pemanfaatan perpustakaan, dan peran guru sebagai administrator dalam 

pemanfaatan perpustakaan. 

BAB V membahas tentang analisis data. Berisi analisis penelitian terkait 

dengan peran guru dalam pemanfaatan perpustakaan di SDN 1 Karangan Balong 

Ponorogo. 

BAB VI berisi penutup. Dalam bab ini berisi simpulan dan saran. Bab ini 

dimasukkan untuk mempermudah para pembaca dalam mengambil intisari dari 

laporan penelitian. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Sebelumnya peneliti telah menelaah penelitian terdahulu. Dari beberapa 

penelitian yang terkait dengan penelitian ini, peneliti memilih yang relevan yaitu  

1. Penelitian yang dilakukan oleh  Anwar Mubarok, dengan judul “Pemanfaatan 

Perpustakaan Sekolah sebagai Sumber Belajar Sejarah di MA NU Safinatul 

Huda Karimunjaya Kabupaten Jepara”. Kesimpulan penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar 

sejarah sangatlah penting. Perpustakaan bukan hanya pelengkap sarana di 

sekolah tetapi untuk mendukung sebagai sumber belajar, sehingga dapat 

dimanfaatkan oleh siswa. Kendala-kendala dalam pemanfaatan perpustakaan 

di sekolah pasti ada, tetapi guru-guru di MA NU Safinatul Huda Karimunjaya 

dapat mengatasinya dengan menggunakan strategi dan pola pengembangan 

perpustakaan di sekolah tersebut.
10

 Dari telaah hasil penelitian terdahulu yang 

pertama, penelitian tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan dengan 

penelitian ini. Persamaannya adalah keduanya sama-sama membahas tentang 

pemanfaatan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran, sehingga 

pengetahuan siswa akan bertambah. Sedangkan perbedaannya penelitian 

                                                           
10

 Anwar Mubarok, “Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah sebagai Sumber Belajar Sejarah di 

MA NU Safinatul Huda Karimunjaya Kabupaten Jepara,”Jurnal Ilmiah Pendidikan Sejarah IKIP 

Veteran Semarang, Vol. 02. No. 1 (November, 2014), 88-89.  
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tersebut sebagai sumber belajar sejarah, sedangkan penelitian ini pada peran 

guru. 

2. Penelitian yang relevan kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Tyas 

Meilana Widyawati, dengan judul “Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah 

sebagai Sarana Belajar Mata Pelajaran Boga Dasar di SMK N 3 Wonosari”. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: Pemanfaatan koleksi materi boga dasar di perpustakaan 

sekolah oleh siswa di SMK N 3 Wonosari yang termasuk dalam kategori 

sangat tinggi sebanyak 5 siswa (16,1%), dalam kategori tinggi sebanyak 9 

siswa (29%), termasuk dalam kategori cukup sebanyak 10 siswa (32,3%), dan 

7 siswa (22,6%) termasuk dalam kategori rendah. Sedangkan frekuensi 

kunjungan ke perpustakaan sekolah menurut hasil penelitian yang termasuk 

dalam kategori sangat tinggi sebanyak 7 siswa (22,6%), kategori tinggi 

sebanyak 19 siswa (61,3%), kategori cukup sebanyak 4 siswa (12,9%), dan 

kategori rendah sebanyak 1 siswa (3,2%).
11

 Dari telaah hasil penelitian 

terdahulu yang kedua, penelitian tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan  

dengan penelitian ini. Persamaannya adalah keduanya sama-sama membahas 

tentang pemanfaatan perpustakaan. Sedangkan perbedaanya penelitian 

tersebut sebagai sarana belajar mata pelajaran boga dasar  dan jenis penelitan 

                                                           
11

 Tyas Meilana Widyawati, “Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah sebagai Sarana Belajar 

Mata Pelajaran Boga Dasar di SMK N 3 Wonosari,” (Skripsi, Universitas Yogyakarta, Yogyakarta, 

2015), 57. 
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deskriptif kuantitatif sedangkan penelitian ini pada peran guru dan jenis 

penelitian kualitatif. 

 

B. Kajian Teori 

1. Peran Guru 

a. Pengertian Peran 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peran adalah perangkat 

tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan 

dalam masyarakat. Sedangkan peranan adalah tindakan yang dilakukan 

oleh seorang dalam suatu peristiwa. Seseorang dikatakan telah 

menjalankan suatu peran apabila dia telah melaksanakan suatu hak dan 

kewajiban dalam suatu masyarakat.
12

 

Menurut Mulyasa peran dapat didefinisikan sebagai suatu 

rangkaian perasaan, ucapan dan tindakan, sebagai suatu pola hubungan 

unik yang ditunjukkan oleh individu terhadap individu lain. 

Peran yang dimainkan individu dalam hidupnya dipengaruhi 

oleh persepsi individu terhadap dirinya dan terhadap orang lain. Oleh 

sebab itu, untuk dapat berperan dengan baik, diperlukan pemahaman 

terhadap peran pribadi atau orang lain. Pemahaman tersebut tidak 

                                                           
12

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 

2007), 854. 
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terbatas pada tindakan, tetapi pada faktor penentunya, yakni, perasaan, 

persepsi dan sikap.
13

  

Menurut Merton dalam Raho yang dikutip oleh Hamami Cahya 

dalam skripsinya mengungkapkan, peran diartikan sebagai suatu bentuk 

pola diri perilaku yang diharapkan ada oleh masayarakat kepada suatu 

individu yang menduduki suatu kedudukan ataupun jabatan tertentu. 

Oleh karena itu, peran merupakan kelengkapan dari hubungan-

hubungan yang terbentuk karena peran yang dimiliki dari individu yang 

menduduki suatu status social dalam tatanan masyarakat.
14

 

b. Pengertian Guru 

Menurut Ulum secara bahasa pendidik atau guru adalah educator 

walaupun dalam penggunaan bahasa sehari-hari lebih dikenal dengan 

istilah teacher sebagai orang yang melakukan  transfer of knowledge 

sekaligus transfer of value.  

Menurut WS. Winkel yang dikutip oleh Ulum dalam bukunya 

pendidik atau guru adalah orang yang menuntun siswa untuk mencapai 

kehidupan yang lebih baik atau sempurna. Dalam kapasitasnya sebagai 

pendidik, guru dituntut untuk dapat menjadi teman bagi siswa dan 

sekaligus dapat menjadi inspirator dan korektor. 

                                                           
13

 Mulyasa, Kurikulum yang Disempurnakan Pengembangan Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 221. 
14

 Hamami Cahya Prastika, “Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi pelaku Usaha Mikro 

Kecil Menengah (UMKM) dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan,” 

(Skripsi, Universitas Airlangga, Magetan, 2016), 1-22 – 1-23. 
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J. Klausmeir & William Goodwin yang dikutip oleh Ulum dalam 

bukunya mengemukakan bahwa pendidik adalah orang yang membantu 

siswa dalam belajar agar lebih efektif dan efisien.
15

 

Sedangkan Amier Daien Indrakusuma yang dikutip oleh Ulum 

dalam bukunya menyebutkan bahwa pendidik memiliki cakupan arti 

yang sangat luas. Semua orang tua adalah pendidik. Guru di sekolah 

adalah pendidik, para pemimpin pramuka, para kyai juga pendidik. 

Tetapi pendidik professional dalam konteks lembaga pendidikan formal 

adalah guru. 

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20/2003 

yang dikutip oleh Ulum dalam bukunya disebutkan bahwa Pendidik 

adalah  tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, 

konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan 

sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi 

dalam menyelenggarakan pendidikan. Sedangkan tenaga kependidikan 

adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk 

menunjang penyelenggaraan pendidikan. 

Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen No.14 tahun 2005 yang 

dikutip oleh Ulum dalam bukunya disebutkan bahwa guru adalah 

pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta 
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 Miftahul Ulum, Demitologi Profesi Guru (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 11. 
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didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidik 

dasar, dan pendidikan menengah. 
16

 

Dalam bahasa Arab, guru dikenal dengan al-mu‟alim atau al-

ustadz yang bertugas memberikan ilmu dalam majelis taklim. Artinya, 

guru adalah seseorang yang memberikan ilmu. 
17

 Dengan demikian, al-

mu‟alim atau al-ustadz, dalam hal ini juga mempunyai pengertian orang 

yang mempunyai tugas untuk membangun aspek spiritualitas manusia. 

Pengertian guru kemudian menjadi semakin luas, tidak hanya terbatas 

dalam kegiatan keilmuan  yang bersifat kecerdasan spiritual dan 

kecerdasan intelektual, tetapi juga menyangkut kecerdasan kinestetik 

jasmaniah, seperti guru tari, guru olahraga, guru senam, dan guru musik. 

Dengan demikian, guru dapat diartikan sebagai orang yang tugasnya 

terkait dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam semua 

aspeknya, baik spiritual dan emosional, intelektual, fisikal, maupun 

aspek lainnya.
18

 

Menurut Suparlan guru adalah seseorang yang memiliki tugas 

sebagai fasilitator sehingga siswa dapat belajar dan atau 

mengembangkan potensi dasar dan kemampuannya secara optimal, 

melalui lembaga pendidikan sekolah, baik yang didirikan oleh 

pemerintah maupun oleh masyarakat atau swasta. Dengan demikian, 
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 Suprihatiningrum, Guru Profesional: Pedoman..., 23. 
18
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guru tidak hanya dikenal secara formal sebagai pendidik, pengajar, 

pelatih, dan pembimbing, tetapi juga sebagai agen sosial yang diminta 

oleh masyarakat untuk memberikan bantuan kepada warga masyarakat 

yang akan dan sedang berada di bangku sekolah.
19

 

Menurut Mulyasa guru merupakan komponen paling 

menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, yang harus 

mendapat perhatian sentral, pertama, dan utama. Figur yang satu ini 

akan senantiasa menjadi sorotan strategis ketika berbicara masalah 

pendidikan, karena guru selalu terkait dengan komponen manapun 

dalam sistem pendidikan. Guru memegang peran utama dalam 

pembangunan pendidikan, khususnya yang diselenggarakan secara 

formal di sekolah. Guru juga sangat menentukan keberhasilan peserta 

didik, terutama dalam kaitannya dengan proses belajar-mengajar. Guru 

merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya 

proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, upaya 

perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa 

didukung oleh guru yang profesional dan berkualitas. Dengan kata lain, 
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perbaikan kualitas pendidikan harus berpangkal dari guru dan berujung 

pada guru pula.
20

 

Menurut Tilaar yang dikutip oleh Hadiyanto dalam bukunya 

menyatakan kesimpulan bahwa guru abad ke-21 adalah 1) mempunyai 

kepribadian yang matang dan berkembang, 2) mengusai ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang kuat, 3) mempunyai ketrampilan untuk 

membangkitkan minat peserta didik, dan 4) mengembangkan profesinya 

secara berkesinambungan.
21

 

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan 

bahwasannya guru adalah tokoh yang dipercaya untuk memegang 

tanggung jawab mengemban peserta didik dalam rangka menyampaikan 

ilmu dan membimbingnya agar menjadi orang yang berilmu dan 

berakhlak sesuai yang diharapkan oleh masyarakat atau lingkungan 

mereka. 

c. Peran Guru 

Tampaknya masyarakat mendudukkan guru pada tempat yang 

terhormat dalam kehidupan masyarakat, yakni di depan memberi suri 

teladan, di tengah-tengah membangun, dan di belakang memberikan 

dorongan dan motivasi. Kedudukan guru yang demikian itu senantiasa 
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relevan dengan zaman dan sampai kapan pun diperlukan.
22

 Perubahan 

paradigma pembelajaran tidak mengurangi kedudukan penting peranan 

guru. Peran penting guru adalah secara sadar dan terencana mewujudkan 

suasana belajar yang menyenangkan, memproses pembelajaran agar 

siswa aktif mengembangkan potensinya sendiri.
23

  

Peran guru adalah seseorang yang berpacu dalam pembelajaran, 

dengan memberikan kemudahan belajar bagi seluruh peserta didik agar 

dapat mengembangkan potensinya secara optimal dan guru harus 

kreatif, profesional serta menyenangkan dengan memposisikan dirinya 

sebagai pembimbing, perencana, pengajar, pengelola kelas, motivator, 

fasilitator, dan evaluator dalam pembelajaran. 
24

 

Guru mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya 

mewujudkan tujuan pembangunan nasional, khususnya di bidang 

pendidikan, sehingga perlu dikembangkan sebagai tenaga profesi yang 

bermartabat dan profesional. Katanya, guru merupakan titik sentral dari 

peningkatan kualitas pendidikan yang bertumpu pada kualitas proses 

belajar mengajar. Tetapi, mengapa peningkatan profesionalisme guru 

tidak dilakukan secara sungguh-sungguh? Padahal, guru profesional 

akan menghasilkan proses dan hasil pendidikan yang berkualitas dalam 
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rangka mewujudkan manusia Indonesia yang cerdas dan kompetitif, 

sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang sistem pendidikan 

nasional (UU Sisdiknas). Dalam perwujudannya, tanggungjawab perlu 

lebih ditekankan, dan dikedepankan, karena pada saat itu banyak lulusan 

pendidikan yang cerdas, dan terampil, tetapi tidak memiliki 

tanggungjawab dalam mengamalkan ilmu dan ketrampilan yang 

dimilikinya sehingga seringkali menimbulkan masalah bagi masyarakat, 

menjadi beban masyarakat dan bangsa, bahkan menggerogoti keutuhan 

bangsa serta dapat menggoyahkan kesatuan dan persatuan bangsa. 

Dalam kerangka inilah dirasakan perlunya standar kompetensi dan 

sertifikasi guru, agar kita memiliki guru profesional yang memenuhi 

standar dan lisensi sesuai dengan kebutuhan. Dengan guru yang 

demikianlah, kita berharap dapat membangun kembali masyarakat dan 

bangsa yang sudah hampir porak poranda.
25

 

Guru sebagai pemangku jabatan dan/atau pekerjaan profesional 

adalah sebagai “learning agent” (agen pembelajaran). Sebagai agen 

pembelajaran, guru memiliki peran seperti fasilitator, motivator, 

pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi 

peserta didik. 

1) Sebagai fasilitator, guru berperan sebagai sosok yang memberikan 

kemudahan bagi peserta didik dalam melakukan proses belajar. 
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Tugas guru tidak hanya menyampaikan informasi kepada peserta 

didik, tetapi harus menjadi fasilitator yang bertugas memberikan 

kemudahan belajar (facilitate of learning) kepada seluruh peserta 

didik, agar mereka dapat belajar dalam suasana yang 

menyenangkan, gembira, penuh semangat, tidak cemas, dan berani 

mengemukakan pendapat secara terbuka. Rasa gembira, penuh 

semangat, tidak cemas, dan berani mengemukakan pendapat secara 

terbuka merupakan modal dasar bagi peserta didik untuk tumbuh 

dan berkembang menjadi manusia yang siap beradaptasi, 

menghadapi berbagai kemungkinan, dan memasuki era globalisasi 

yang penuh berbagai tantangan. 

Sebagai fasilitator, tugas guru yang paling utama adalah “to 

facilitate of learning” (memberi kemudahan belajar), bukan hanya 

menceramahi, atau mengajar, apalagi menghajar peserta didik, kita 

perlu guru yang demokratis, jujur dan terbuka, serta siap dikritik 

oleh peserta didiknya. Untuk itulah pentingnya pembelajaran 

terpadu, accelerated learning, moving class, konstruktivisme, 

contextual learning, quantum learning, digunakan sebagai model 

pembelajaran yang dapat membangkitkan motivasi peserta didik. 

Untuk kepentingan tersebut, guru merupakan faktor penting yang 

besar pengaruhnya terhadap keberhasilan pembelajaran, bahkan 

sangat menentukan berhasil-tidaknya peserta didik belajar. 



20 
 

 
 

Salah satu hal yang perlu dipahami guru untuk 

mengefektifkan proses pembelajaran adalah bahwa semua manusia 

(peserta didik) dilahirkan dengan rasa ingin tahu yang tak pernah 

terpuaskan, dan mereka semua memiliki potensi untuk memenuhi 

rasa ingin tahunya.  

Guru sebagai fasilitator sedikitnya harus memiliki 7 (tujuh) 

sikap seperti yang diidentifikasikan Rogers berikut ini: 

a) Tidak berlebihan mempertahankan pendapat dan keyakinannya, 

atau kurang terbuka; 

b) Dapat lebih mendengarkan peserta didik, terutama tentang 

aspirasi dan perasaannya; 

c) Mau dan mampu menerima ide peserta didik yang inovatif, dan 

kreatif, bahkan yang sulit sekalipun; 

d) Lebih meningkatkan perhatiannya terhadap hubungan dengan 

peserta didik seperti halnya terhadap bahan pembelajaran; 

e) Dapat menerima balikan (feedback), baik yang sifatnya positif 

maupun negatif, dan menerimanya sebagai pandangan yang 

konstruktif terhadap diri dan perilakunya; 

f) Toleransi terhadap kesalahan yang diperbuat peserta didik 

selama proses pembelajaran; dan  

g) Menghargai prestasi peserta didik, meskipun biasanya mereka 

sudah tahu prestasi yang dicapainya. 
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Singkatnya, guru itu harus siap menjadi fasilitator yang 

demokratis profesional, karena dalam kondisi perkembangan 

informasi, teknologi, dan globalisasi yang begitu cepat, tidak 

menutup kemungkinan bahwa dalam hal tertentu peserta didik lebih 

pandai atau lebih dulu tahu dari guru. Mungkin mereka memiliki 

berbagai media, seperti internet, ketika guru belum 

menggunakan/memiliki fasilitas tersebut. Kondisi ini menuntut guru 

untuk senantiasa belajar meningkatkan kemampuan, siap dan 

mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat, bahkan tidak menutup 

kemungkinan untuk belajar dari peserta didiknya.
 26

 

2) Sebagai motivator, guru berperan sebagai sosok yang terus 

memberikan dukungan, sehingga peserta didik secara konsisten 

memiliki energi, minat, hasrat dan keinginan untuk melakukan 

kegiatan belajar. 

3) Sebagai pemacu, guru berperan sebagai sosok yang terus 

memberikan dorongan, rangsangan, menyemangati peserta didik 

dan memberi atmosfer pembelajaran secara kondusif sehingga 

peserta didik terpacu untuk melakukan kegiatan belajar. 

4) Sebagai perekayasa pembelajaran, guru berperan sebagai sosok 

analisis, pengambil keputusan, perencana, pelaksana, manager-

leader, organisator dan evaluator pembelajaran. 
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5) Sebagai inspirator pembelajaran, guru berperan sebagai sosok “raw 

model”, teladan yang patut digugu dan ditiru, dan sebagai orang 

yang selalu memberikan inspirasi, penggagas dalam proses 

belajar.
27

 

Guru sering dicitrakan memiliki peran ganda yang dikenal 

sebagai EMASLIMDEF (Educator, Manager, Administrator, 

Supervisor, Leader, Inovator, Motivator, Dinamisator, Evaluator, dan 

Facilitator). EMASLIM lebih merupakan peran kepala sekolah. Akan 

tetapi, dalam skala mikro di kelas, peran itu juga harus dimiliki oleh 

para guru. 

Educator merupakan peran yang utama dan terutama, khususnya 

untuk peserta didik pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP). Peran 

ini lebih tampak sebagai teladan bagi peserta didik, sebagai role model, 

memberikan contoh dalam hal sikap dan perilaku, dan membentuk 

kepribadian peserta didik. 

Sebagai manager, pendidikan memiliki peran untuk menegakkan 

ketentuan dan tata tertib yang telah disepakati bersama di sekolah dapat 

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh warga sekolah. 

Sebagai administrator, guru memiliki peran untuk melaksanakan 

administrator sekolah, seperti mengisi buku presensi siswa, buku daftar 
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nilai, buku rapor, administrator kurikulum, administrator penilaian dan 

sebagainya. Bahkan, secara administratif para guru sebaiknya juga 

memiliki rencana mengajar, program semester dan program tahunan, 

dan yang paling penting adalah menyampaikan rapor atau laporan 

pendidikan kepada orang tua siswa dan masyarakat.
28

 Dalam 

hubungannya dengan kegiatan administrasi seorang guru dapat berperan 

sebagai:  

1) Pengambilan inisiatif, pengarah, dan penilaian kegiatan-kegiatan 

pendidikan. Hal ini berarti guru turut serta memikirkan kegiatan-

kegiatan pendidikan yang direncanakan serta nilainya. 

2) Wakil masyarakat, yang berati dalam lingkungan sekolah guru 

menjadi anggota suatu masyarakat. Guru harus mencerminkan 

suasana dan kemauan masyarakat dalam arti yang baik. 

3) Orang yang ahli dalam mata pelajaran. Guru bertanggung jawab 

untuk mewariskan kebudayaan kepada generasi muda yang berupa 

pengetahuan. 

4) Penegak disiplin, guru harus menjaga agar tercapai suatu disiplin. 

5) Pelaksana administrasi pendidikan, di samping menjadi pengajar, 

guru pun bertanggung jawab akan kelancaran jalannya pendidikan 

dan ia harus mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan administrasi. 
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6) Pemimpin generasi muda, masa depan generasi muda terletak di 

tangan guru. Guru berperan sebagai pemimpin mereka dalam 

mempersiapkan diri untuk anggota masyarakat yang dewasa. 

7) Penerjemah kepada masyarakat, artinya guru berperan untuk 

menyampaikan segala perkembangan kemajuan dunia sekitar 

kepada masyarakat,khususnya masalah-masalah pendidikan.
29

 

Tugas dan tanggung jawab guru sebagai administrator adalah 

sebagai berikut: 1) Menguasai program pengajaran (garis-garis besar 

program); 2) Menyusun program kegiatan mengajar; 3) Menyusun 

model satuan pelajaran dan pembagian waktu; dan 4) Melaksanakan tata 

usaha kelas, antara lain pencatatan data murid. 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa tugas seorang guru 

sangat kompleks, bahwa guru dituntut agar berpartisipasi dalam 

administrasi pendidikan di sekolah. Guru juga harus ikut memperhatikan 

kepentingan-kepentingan sekolahnya, baik yang bersifat kurikuler 

maupun masalah-masalah di luar kurikuler. Suatu pembaharuan 

pendidikan tidak akan mencapai hasil yang diharapkan tanpa 

memperhatikan keikutsertaan guru secara optimal. 

Sementara itu, M. Daryanto mengemukakan bahwa kewajiban 

administrasi guru sehubungan dengan tujuan pendidikan adalah sebagai 

berikut: 
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1) Berusaha agar tujuan pendidikan tampil secara formal dengan jalan 

merumuskan, menyeleksi, menjabarkan dan menetapkan tujuan 

pendidikan yang akan dicapai sesuai dengan lembaga atau 

organisasi pendidikan yang bersangkutan secara formal. 

2) Menyebarluaskan dan berusaha menanamkan tujuan pendidikan itu 

kepada anggota lembaga, sehingga tujuan pendidikan tersebut 

menjadi kebutuhan dan pendorong kerja para anggota lembaga. 

3) Memilih, menyeleksi, menjabarkan dan menetapkan proses berupa 

tindakan, kegiatan, dan pola kerja yang diperhitungkan dapat 

memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

4) Mengawasi pelaksanaan proses pendidikan dan lainnya dengan 

memantau, memeriksa dan mengendalikan setiap kegiatan dan 

tindakan pada setiap tahap proses sistem. 

5) Menilai hasil yang telah dicapai dan proses yang sedang atau telah 

berlaku, mengupayakan agar informasi tentang hasil dan proses itu 

menjadi umpan balik yang dapat memperbaiki proses dan hasil 

selanjutnya. 

Selain itu, guru sebagai administrator juga harus memperhatikan 

dasar-dasar administrasi yang tepat agar mencapai hasil yang baik. 

Dasar diartikan sebagai suatu kebenaran yang fundamental yang dapat 

dipergunakan sebagai landasan dan pedoman bertindak dalam 

kehidupan bermasyarakat. 
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Adapun dasar-dasar yang perlu diperhatikan agar guru sebagai 

administrator dapat mencapai kesuksesan dalam menjalankan tugas, 

antara lain: 

1) Prinsip efesiensi, artinya guru akan berhasil dalam tugasnya 

bilamana ia efesien dalam menggunakan semua sumber tenaga, 

dana dan fasilitas yang ada. 

2) Prinsip pengelolaan, guru sebagai administrator akan memperoleh 

hasil yang paling efektif dan efisien melalui orang-orang lain 

dengan jalan melakukan pekerjaan manajemen, yakni 

merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengontrol. 

3) Prinsip pengutamaan tugas pengelolaan, sebagai administrator, guru 

harus mampu menghindari kecenderungan untuk memberikan 

prioritas pertama pada pekerjaan operatif, sementara pekerjaan 

pokoknya yaitu pengelolaan akan terbengkalai. 

4) Prinsip kepemimpinan yang efektif, seorang administrator yang 

berhasil dalam tugasnya apabila ia menggunakan gaya 

kepemimpinan yang efektif, yaitu yang memperhatikan dimensi-

dimensi hubungan antar manusia (human relationship), dimensi 

pelaksanaan tugas dan dimensi situasi dan kondisi yang ada. Di 

mana sebagai seseorang pemimpin ia harus memelihara hubungan 

baik antara bawahannya. 
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5) Prinsip kerjasama, administrator juga akan berhasil baik dalam 

tugasnya bila ia mampu mengembangkan kerjasama di antara 

orang-orang yang terlibat, baik secara horizontal maupun secara 

vertikal. 

Ada beberapa komponen administrasi sekolah yang dapat 

diperbuat guru, yaitu: 

1) Dalam bidang administrasi kurikulum, guru dapat menyusun 

program mengajar sesuai dengan Garis-garis Besar Program 

Pengajaran (GBPP) dalam kurikulum yang berlaku, menyusun 

model satuan pelajaran beserta pembagian waktunya (kadang-

kadang disebut sebagai persiapan mengajar), merencanakan dan 

melaksanakan program evaluasi pendidikan tes formatif, tes 

sumatif, UAN), memberikan bimbingan belajar kepada murid, 

melancarkan pembagian tugas mengajar dan penjadwalan, dan 

mempertimbangkan perbaikan kurikulum untuk disesuaikan dengan 

kondisi setempat. 

2) Dalam bidang administrasi personil, diantaranya: memperlancar 

program supervisi pendidikan, membantu pengisian identitas 

kepegawaian, seperti kenaikan pangkat, mutasi, pensiun, da lain-

lain. 
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3) Dalam bidang administrasi murid, menjadi panitia dalam 

penerimaan murid baru, menyusun tatatertib sekolah, 

mempertimbangkan syarat kenaikan kelas atau kelulusan. 

4) Dalam bidang administrasi tatalaksana sekolah, antara lain: 

merencanakan penggunaan ruang belajar, berpartisipasi dalam 

rapat-rapat sekolah, membantu penyusunan kalender sekolah, 

menyusun peraturan dan penyelenggaraan perpustakaan sekolah, 

membantu kelancaran ketatausahaan sekolah, berpartisipasi dalam 

program kesejahteraan guru dan pegawai, seperti masalah gaji dan 

lain-lain. 

5) Dalam bidang administrasi secara pendidikan, Inventarisasi alat 

peraga pada bidang studi masing-masing, merencanakan dan 

mengusahakan buku pegangan, baik untuk guru maupun murid, 

mengatur penggunaan laboratorium sekolah. Membantu memelihara 

atau merawat segala fasilitas pelajaran yang ada di sekolah baik dari 

segi kebersihan maupun keamanan. 

6) Kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat, dalam bidang ini, 

guru sebagai salah satu warga sekolah dituntut untuk berpartisipasi 

secara aktif dan konstruktif agar dalam menjalin hubungan yang 

harmonis antara sekolah dengan pihak luar tercapai dengan baik. 

Bentuk kegiatan hubungan masyarakat yang melibatkan guru 
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diantaranya: pengabdian kepada masyarakat, seperti memberi 

ceramah-ceramah dan lain-lain. 

7) Dalam bidang administrasi keuangan, diantaranya: membantu 

memperlancar pemasukan uang SPP, tidak mustahil guru diserahi 

tugas sebagai pencatat keuangan di sekolah dari berbagai jenis 

kegiatan pendidikan. 

8) Dalam bidang organisasi, yaitu: membantu kepala sekolah dalam 

menyusun rincian tugas (job description), membantu 

pengembangan organisasi di sekolah.
30

 

Peran guru sebagai supervisor terkait dengan pemberian 

bimbingan dan pengawasan kepada peserta didik, memahami 

permasalahan yang dihadapi peserta didik, menemukan permasalahan 

yang terkait dengan proses pembelajaran, dan akhirnya memberikan 

jalan keluar pemecahan masalahnya. 

Peran sebagai leader bagi guru lebih tepat dibandingkan dengan 

peran sebagai manajer. Karena manajer bersifat kaku terhadap ketentuan 

yang ada. Dari aspek penegakan disiplin misalnya, guru lebih 

menekankan disiplin mati. Sementara itu, sebagai leader guru lebih 

memberikan kebebasan secara bertanggung jawab kepada peserta didik. 
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Dengan demikian, disiplin yang ditegakkan oleh guru dari peran sebagai 

leader ini adalah disiplin hidup. 

Dalam melaksanakan peran sebagai inovator, seorang guru harus 

memiliki kemauan belajar yang cukup tinggi untuk menambah 

pengetahuan dan ketrampilannya sebagai guru. Tanpa adanya semangat 

belajar yang tinggi, mustahil guru dapat menghasilkan inovasi-inovasi 

yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu pelajaran di sekolah. Fungsi 

dan tugas guru sebagai inovator, yaitu fungsinya antara lain: 1) 

Melakukan kegiatan kreatif dan; 2) Menemukan strategi, metode, cara-

cara, atau konsep-konsep yang baru dalam pengajaran. Sedangkan 

tugasnya yaitu: 1) Menemukan strategi dan metode mengajar yang 

efektif, 2) Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dalam 

penggunaan strategi dan metode mengajar, 3) Mau mencoba dan 

menerapkan strategi dan metode pembelajaran yang baru.
31

 

Untuk mewujudkan inovasi pembelajaran agar peserta didik 

lebih kreatif, maka beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu: 1) 

Ciptakan rasa percaya diri pada siswa dan kurangi rasa takut; 2) Berikan 

kesempatan kepada seluruh siswa untuk berkomunikasi ilmiah secara 

bebas dan terarah; 3) Libatkan siswa dalam menentukan tujuan belajar 

dan evaluasinya; 4) Berikan pengawasan yang tidak terlalu ketat dan 
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tidak otoriter; dan 5) Libatkan mereka secara aktif dan kreatif dalam 

proses pembelajaran secara keseluruhan. 
32

 

Salah satu masalah yang sering luput dalam penerapan sebuah 

model pembelajaran inovatif di sekolah adalah masalah-masalah yang 

dihadapi guru di sekolah. Dalam menerapkan suatu model pembelajaran 

baru, guru berhadapan dengan sejumlah masalah yang bersumber dari 

keadaan pribadi guru dan keadaan lingkungan sekolah. Seorang guru 

yang telah lama mengajar mengalami kesulitan dalam mempelajari 

maupun dalam menerapkan model pembelajaran dengan cara 

pembelajaran yang digunakan sebelumnya. Lingkungan sekolah yang 

meliputi terbatasnya waktu efektif pembelajaran di kelas, terbatasnya 

fasilitas pembelajaran yang tersedia, dan jumlah siswa perkelas yang 

terlalu banyak, membuat guru tidak berdaya dan harus memilih cara 

pembelajaran yang paling efisien tanpa memperhatikan proses belajar 

siswa. Oleh karena itu, kegagalan penerapan sebuah model 

pembelajaran sering bukan disebabkan oleh ketidaksesuaian model 

tersebut, melainkan karena model tersebut belum diterapkan dengan 

baik sesuai dengan lingkungan pembelajaran yang dituntut model.
33
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Adapun peran sebagai motivator terkait dengan peran sebagai 

educator dan supervisor. Untuk meningkatkan semangat dan gairah 

belajar yang tinggi, siswa perlu memiliki motivasi yang tinggi, baik 

motivasi dari dalam dirinya sendiri (intrinsik) maupun dari luar maupun 

dari luar (ekstrinsik), yang utamanya berasal dari gurunya sendiri. 

Peran sebagai dinamisator memiliki fungsi untuk memberikan 

dorongan kepada siswa dengan cara menciptakan suasana lingkungan 

pembelajaran yang kondusif. 

Peran sebagai evaluator memiliki fungsi yaitu menyusun 

instrumen penilaian, melaksanakan penilaian dalam berbagai bentuk dan 

jenis penilaian, dan menilai pekerjaan siswa.  

Peran sebagai facilitator fungsinya yaitu memberikan bantuan 

teknis, arahan, atau petunjuk kepada peserta didik. 
34

 

Sedangkan menurut Wina Sanjaya mengemukakan “peran guru 

sebagai berikut: 1) Guru sebagai sumber belajar; 2) Guru sebagai 

fasilitator; 3) Guru sebagai pengelola; 4) Guru sebagai demonstrator; 5) 

Guru sebagai pembimbing; 6) Guru sebagai motivator; 7) Guru sebagai 

evaluator”. 

Peran guru sebagai sumber belajar merupakan peran yang sangat 

penting. Peran sebagai sumber belajar berkaitan erat dengan penguasaan 

materi pelajaran. Karena guru yang baik adalah guru yang dapat 
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menguasai materi pelajaran, sehingga ia dapat dengan benar berperan 

sebagai sumber belajar bagi anak. Semua yang tidak di ketahui oleh 

anak dapat di jawab oleh guru dengan penuh keyakinan. Adapun hal-hal 

yang dapat di lakukan oleh guru sebagai sumber belajar siswa yaitu, 

guru harus memiliki bahan referensi yang lebih banyak dibandingkan 

siswa, guru dapat menunjukan sumber belajar yang dapat di pelajari 

oleh siswa, guru harus melakukan pemetaan tentang materi pelajaran.  

Peran guru sebagai fasilitator, guru berperan dalam memberikan 

pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses 

pembelajaran. Agar dapat melaksanakan peran sebagai fasilitator dalam 

proses pembelajaran, ada beberapa hal yang harus dipahami, khususnya 

hal-hal yang berhubungan dengan pemanfaatan berbagai media dan 

sumber pembelajaran yaitu: 

1) Guru perlu memahami berbagai jenis media dan sumber belajar 

beserta fungsi masing-masing media tersebut. Pemahaman akan 

fungsi media sangat diperlukan, belum tentu suatu media cocok 

digunakan untuk mengerjakan semua bahan pelajaran. Setiap media 

memiliki karakteristik yang berbeda. 

2) Guru perlu mempunyai ketrampilan dalam merancang suatu media. 

Kemampuan merancang media merupakan salah satu kompetensi 

yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional. 
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3) Guru dituntut untuk mampu mengorganisasikan berbagai jenis 

media serta dapat memanfaatkan berbagai sumber belajar. 

4) Sebagai fasilitator, guru dituntut agar mempunyai kemampuan 

dalam komunikasi dan berinteraksi dengan dengan siswa. 

Peran guru sebagai pengelola, guru berperan dalam menciptakan 

iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman. 

Melalui pengelolaan kelas yang baik guru dapat menjaga kelas agar 

tetap kondusif untuk terjadinya proses belajar bagi seluruh siswa. Dalam 

melakukan pengelolaan pembelajaran ada dua macam yang harus 

dilaksanakan oleh guru yaitu, mengelola sumber belajar dan 

melaksanakan peran sebagai sumber belajar itu sendiri.   

Peran guru sebagai demonstrator, yang dimaksud guru sebagai 

demonstrator adalah peran untuk mempertunjukan kepada siswa segala 

sesuatu yang dapat membuat siswa lebih mengerti dan memahami setiap 

pesan yang disampaikan.  

Peran guru sebagai pembimbing. Kepribadian setiap siswa 

beragam dari bakat, minat, kemampuan, dan sebagainya. Di samping itu 

manusia adalah makhluk yang sedang berkembang dan perkembangan 

para siswa itu tidaklah sama. Perbedaan itulah yang menuntut guru 

harus berperan sebagai pembimbing. Di sinilah peran guru membimbing 

para siswa agar dapat menemukan berbagai potensi yang dimilikinya 
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sebagai bekal hidup mereka, membimbing siswa agar dapat mencapai 

dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka.  

Peran guru sebagai motivator, dalam proses pembelajaran 

motivasi merupakan salah satu aspek dinamis yang sangat penting. 

Sering terjadi siswa yang kurang berprestasi bukan disebabkan oleh 

kemampuannya yang kurang, tetapi di karenakan tidak adanya motivasi 

untuk belajar sehingga ia tidak berusaha untuk mengerahkan segala 

kemampuannya.  

Peran guru sebagai evaluator. Sebagai evaluator guru berperan 

untuk mengumpulkan data atau informasi tentang keberhasilan 

pembelajaran yang telah dilakukan. Terdapat dua fungsi dalam 

memerankan fungsinya sebagai evaluator. Pertama, untuk menentukan 

keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

ditentukan. Kedua, untuk menentukan keberhasilan guru dalam 

melaksanakan seluruh kegiatan yang telah di programkan.
35

 

 

2. Pemanfaatan Perpustakaan 

a. Pengertian Perpustakaan 

Perpustakaan berasal dari kata dasar pustaka. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, pustaka artinya kitab, buku. Dalam bahasa 
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Inggris dikenal dengan library. Istilah ini berasal dari kata librer atau 

libri, yang artinya buku. Dari kata latin tersebut terbentuklah istilah 

librarius; tentang buku. Dalam bahasa asing lainnya, perpustakaan 

disebut bibliotheca (Belanda), yang juga berasal dari bahasa Yunani, 

biblia yang artinya tentang buku, kitab.
36

 

Menurut George A. Makdisi yang dikutip oleh Kompri dalam 

bukunya menyebutkan perpustakaan dikenal dengan beberapa nama, 

yaitu dar (rumah), bayt (rumah), dan khizanah (gudang), yang 

digabungkan dengan kata lain al-„ilm (pengetahuan), al-hikmah 

(kebijaksanaan), dan al-kutub (buku). Perpustakaan berfungsi sebagai 

ruang baca, pusat aktivitas akademis dan ruang diskusi. 

Menurut Lasa Hs yang dikutip oleh Kompri dalam bukunya 

menyatakan bahwa perpustakaan merupakan sistem informasi yang di 

dalamnya terdapat aktivitas pengumpulan, pengolahan, pengawetan, 

pelestarian, penyajian dan penyebaran informasi. 
37

 

Perpustakaan adalah sebuah ruangan, bagian sebuah gedung 

tempat menyimpan buku-buku untuk dibaca, sedangkan menurut  

Taslimah Yusuf yang dikutip oleh Abdul Rahman Saleh dan Rita 

Komalasari dalam bukunya menyatakan perpustakaan adalah tempat 

menyimpan berbagai jenis bahan bacaan. Di situ masyarakat dapat 

                                                           
36

 Wiji Suwarno, Pengetahuan Dasar Kepustakaan: Sisi Penting Perpustakaan dan 

Pustakawan (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 31. 
37

 Kompri, Manajemen Sekolah: Teori..., 93. 



37 
 

 
 

memanfaatkan bacaanya untuk menambah pengetahuan, mencari 

informasi atau sekedar mendapatkan hiburan berbagai jenis koleksi yang 

tersedia yaitu berupa buku, majalah, surat kabar, bahan audio visual, 

rekaman kaset, film. 

Karena perkembangan zaman, istilah perpustakaan pun menjadi 

berkembang, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan tugas dan 

fungsinya saat ini, perpustakaan merupakan tempat menyimpan, 

mengolah dan mencari informasi, di mana informasi tersebut dapat 

berbentuk bahan bacaan tercetak (buku, jurnal, referensi, dan bahan 

pustaka tercetak lainnya) maupun bahan bacaan dalam bentuk elektronik 

(electronik book, elektronik jurnal, dan bahan bacaan bentuk elektronik 

lainnya). Di dalam perpustakaan tersebut ada organisasi dan sistem yang 

mengatur perjalanan bahan pustaka/informasi mulai dari pengadaan, 

pengolahan hingga pelayanan dan penyajian kepada penggunaan 

perpustakaan.
38

 

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa 

perpustakaan merupakan wadah berhimpunnya sejumlah literatur (buku) 

yang diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan ilmu. Keberadaan 

perpustakaan sekolah dapat terus terjaga dengan adanya sejumlah 

pengelolaan yang tepat. Kepala sekolah dan pihak sekolah lainnya 
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bertanggung jawab untuk memanfaatkan dan memelihara perpustakaan 

sekolah demi kepentingan pendidikan dan pembelajaran. 

Pendidikan di sekolah diarahkan untuk meningkatkan harkat dan 

martabat manusia serta kualitas sumber daya manusia Indonesia. 

Peningkatan kualitas pendidikan harus dipenuhi melalui peningkatan 

fasilitas pendidikan. Salah satu fasilitas pendidikan tersebut adalah 

perpustakaan sekolah. Perpustakaan merupakan salah satu alat yang 

vital dalam setiap program pendidikan dan pembelajaran bagi setiap 

lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan.  

Menurut Noerhayati yang dikutip oleh Kompri dalam bukunya 

dengan adanya perpustakaan sekolah ini, arah anak didik dan guru akan 

selalu sadar bahwa dunia mereka tidak hanya terdapat pada keempat 

dinding  ruang kelasnya saja; pengetahuan dan pengalaman mereka akan 

luas dan juga diperkaya sebab tidak hanya membatasi diri pada subjek-

subjek materi-materi yang dikandung dalam buku-buku yang ada di 

kelas. Akibat yang nyata adalah bahwa proses pembelajaran di sekolah 

akan lebih hidup. Suasana dan materi pelajaran akan lebih erat 

hubungan dengan alam kehidupan yang nyata dan para siswa pun akan 

lebih tertarik pada bahan-bahan yang diajarkan. 

Jadi, perpustakaan sekolah merupakan himpunan ilmu dan 

informasi yang diperoleh dan dilahirkan umat manusia dari masa ke 

masa. Ilmu dan informasi itu disampaikan kepada orang lain. 
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Perpustakaan sekolah mempunyai tugas sebagai pengantar ilmu dan 

informasi yang terhimpun itu kepada masyarakat yang memerlukan, dan 

menarik siswa untuk mempergunakan koleksi perpustakaan sekolah. 
39

 

b. Fungsi Perpustakaan 

Menurut Noerhayati pada dasarnya buku-buku merupakan suatu 

hal yang memiliki fungsi sebagai suatu kesatuan yang mendukung 

terjadinya proses belajar mengajar yang efektif. Sehingga tujuan 

pendidikan akan tercapai semaksimal mungkin serta mampu 

menciptakan manusia-manusia yang berdaya guna dan berhasil guna. 

Begitu besar peranan perpustakaan sekolah dalam mendukung proses 

pembelajaran, maka dari itu peranan perpustakaan sekolah dapat dilihat 

dari fungsinya, yaitu: 1) Pusat informasi, 2) Pusat dokumentasi dan 

sumber penelitian, 3) Pusat pelestarian dan pengembangan budaya, 4) 

Sumber pendidikan seumur hidup, 5) Pusat rekreasi terarah, 6) Pusat 

pengembangan hobi.
40

 

Secara umum fungsi perpustakaan ialah:  

1) Penyimpanan 

Perpustakaan bertugas menyimpan bahan perpustakaan yang 

diterimanya. Tujuan ini nyata sekali pada perpustakaan nasional 

dari pada jenis perpustakaan lain. 
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Dalam Undang-undang Deposit, tidak semua bahan 

perpustakaan harganya murah. Karena itu, untuk mengatasi 

kekurangan dana pembelian bahan perpustakaan, maka pemerintah 

mengeluarkan peraturan yang disebut Undang-Undang Deposit 

yaitu undang-undang yang mewajibkan setiap penerbit dan 

pencetak mengirimkan contoh terbitan dan cetakannya pada 

perpustakaan nasional dan perpustakaan lain yang ditunjuk. 

Penyiangan, kebijakan penyiangan ini dilakukan oleh 

perpustakaan bila isi bahan perpustakaan sudah dianggap 

ketinggalan zaman, kurang sesuai dengan tujuan perpustakaan, 

rusak, ada bagian yang hilang, tahun terbit sudah teralu tua. Karena 

itu di banyak perpustakaan, secara berkala, dilakukan kebijakan 

penyiangan buku. 

Pelestarian, pada perpustakaan nasional hal itu tidak 

dilakukan karena fungsi perpustakaan nasional ialah melestarikan 

khasanah bangsa dalam bentuk terbitan tercetak. 

2) Pendidikan 

Perpustakaan dan kegiatan belajar. Perpustakaan selalu 

dikaitkan dengan buku, sedangkan buku selalu dihubungkan dengan 

kegiatan belajar. Karena itu perpustakaan selalu dihubungkan 

dengan kegiatan belajar. 
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3) Penelitian 

Perpustakaan bertugas menyediakan bahan perpustakaan 

untuk keperluan penelitian yang dilakukan oleh pemakai 

perpustakaan. 

4) Informasi 

Pengertian informasi, Informasi merupakan pengolahan data 

bahan perpustakaan yang disesuaikan dengan permintaan pemakai. 

Jenis informasi yang diinginkan. Pada perpustakaan umum, 

informasi yang disediakan sering kali informasi lingkungan sekitar 

perpustakaan. Misalnya perpustakaan menyediakan informasi 

tentang rumah ibadah sekitar perpustakaan, jadwal kereta api, bus, 

penerbangan, kapal laut, fasilitas kesehatan, objek wisata. 

Buku referens, dalam kaitannya dengan informasi, maka 

perpustakaan juga bertugas menjawab pertanyaan yang diajukan 

oleh pemakainya. Pertanyaan ini dijawab oleh bagian 

referens/rujukan yang selalu terdapat pada setiap perpustakaan. 

5) Kultural 

Perpustakaan bertugas menyimpan khasanah budaya bangsa 

atau masyarakat tempat perpustakaan berada serta meningkatkan 

nilai dan apresiasi budaya dari masyarakat sekitar perpustakaan 

melalui penyediaan bahan bacaan. 
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Fungsi kultural dilakukan perpustakaan dengan cara 

mengadakan pameran, ceramah, pertunjukan kesenian, penyediaan 

bahan bacaan bagi anggota perpustakaan.
41

 

c. Pemanfaatan Perpustakaan  

Menurut Noerhayati yang dikutip oleh Kompri dalam bukunya 

bahan-bahan yang tersedia di perpustakaan sekolah yang dimanfaatkan 

dalam kegiatan pembelajaran harus mampu: 1) Mencakup dan menjadi 

sumber bagi semua bidang atau pun mata pelajaran yang diajarkan di 

sekolah tersebut; 2) Menjadi sumber informasi yang up to date bagi para 

siswa, guru tata usaha dan masyarakat sekitarnya, dengan adanya bahan-

bahan refrensi yang lengkap dan baik; 3) Memungkinkan para pengajar 

memperluas/menambah pengetahuannya maupun keterampilannya, 

terutama buku-buku dalam dunia pendidikan; 4) Menyediakan bahan-

bahan bagi anak-anak dan guru yang sesuai dengan situasi dan kondisi 

pembelajaran pada setiap waktu; 5) Menyediakan bahan-bahan bacaan 

yang bersifat rekreatif sehat baik bagi para siswa, guru maupun orang 

tua murid ataupun anggota-anggota masyarakat di sekitar sekolah 

masyarakat yang memerlukan bagi pengembangan minat dan kegemaran 

membaca para siswa; 6) Mengumpulkan, memelihara, dan make it ready 

untuk semua bahan-bahan yang penting dalam membantu pengajaran di 

dalam kelas; 7) Menyediakan bahan-bahan semua informasi yang 
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penting yang berguna bagi pengenalan anak didik akan alam sekitarnya, 

kotanya, daerahnya, dan negaranya yang mungkin banyak dibutuhkan 

bagi kegiatan-kegiatan kurikulernya maupun ekstrakurikulernya; 8) 

Meningkatkan/mengembangkan pengetahuan serta kecakapan 

pustakawan sekolah maupun anggota stafnya dengan penyediaan  

bahan-bahan yang menyangkut/sehubungan dengan bidang 

perpustakaan.
42

 

Pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar secara efektif 

memerlukan ketrampilan sebagai berikut: 1) Ketrampilan 

mengumpulkan informasi; 2) Ketrampilan mengambil intisari dan 

mengorganisasikan informasi; 3) Ketrampilan menganalisis, 

menginterprestasikan dan mengevaluasi informasi; dan 4) Ketrampilan 

menggunakan informasi.
43

 

d. Tujuan Penyelenggaraan Perpustakaan 

Menurut IFLA (International Faderation of Library Association) 

tujuan penyelenggaraan perpustakaan adalah: 

1) Mendukung dan memperluas sasaran pendidikan sebagaimana 

digariskan dalam misi dan kurikulum sekolah; 
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2) Mengembangkan dan mempertahankan kelanjutan anak dalam 

kebiasaan dan keceriaan membaca dan belajar, serta menggunakan 

perpustakaan sepanjang hayat mereka; 

3) Memberikan kesempatan untuk memperoleh pengalaman dalam 

menciptakan dan menggunakan informasi untuk pengetahuan, 

pemahaman, daya pikir dan keceriaan; 

4) Mendukung semua murid dalam pembelajaran dan praktek 

ketrampilan mengevaluasi dan menggunakan informasi, tanpa 

memandang bentuk, format atau media, termasuk kepekaan modus 

berkomunikasi di komunitas; 

5) Menyediakan akses ke sumber daya lokal, regional, nasional dan 

global dan kesempatan pembelajar menyingkap ide, pengalaman 

dan opini yang beraneka ragam; 

6) Mengorganisasi aktivitas yang mendorong kesadaran serta 

kepekaan budaya dan sosial; 

7) Bekerja dengan murid, guru, administrator dan orangtua untuk 

mencapai misi sekolah.
44

 

e. Penerapan Manajemen di Perpustakaan Sekolah 

Di beberapa sekolah, wujud fisik di perpustakan (ruangan, buku, 

rak, dll) namun belum dikelola layaknya sebuah perpustakaan, ada juga 

sekolah yang sama sekali belum memiliki perpustakaan. Sehingga 
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ketika seseorang diberi tanggungjawab untuk mengelola perpustakaan 

pertanyaan-pertanyaan berikut ini selalu muncul: bagaimana mengelola 

perpustakaan sekolah? atau bagaimana memulai mengelola 

perpustakaan sekolah? 

Berikut adalah praktek penerapan manajemen di perpustakaan, 

berupa langkah-langkah yang bisa ditempuh oleh siapa saja yang 

berkeinginan untuk mengelola perpustakaan sekolah:  

1) Proses perencanaan 

Perencanaan meliputi kegiatan menentukan arah pencapaian 

suatu tujuan. Serta merancang dan menerapkan strategi yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan. Sehingga perencanaan akan 

menggambarkan masa depan perpustakaan dan langkah-langkah apa 

yang bisa ditempuh untuk mewujudkan masa depan tersebut. 

Langkah awal dalam perencanaan perpustakaan sekolah 

adalah menetapkan visi perpustakaan yang menjadi pusat informasi 

sekolah dalam mewujudkan proses belajar mengajar yang 

berkualitas dan mandiri. 

Langkah selanjutnya perencanaan perpustakaan sekolah 

adalah menetapkan misi sebagai berikut: a) Menyediakan sumber-

sumber terbaru dan terbaik, b) Memberikan pelayanan prima demi 

kepuasan seluruh anggota, c) Mengembangkan budaya baca dan 

tulis di lingkungan sekolah. 
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2) Proses pengorganisasian  

Pengorganisasian meliputi penentuan kegiatan dan sumber-

sumber yang diperlukan, serta membuat keputusan tentang bagai 

wewenang kerja, tugas, tanggung jawab yang akan didelegasikan. 

Dalam konteks ini di perpustakaan diperlukan sebuah struktur 

organisasi, sehingga hubungan wewenang antar bawahan dan atasan 

akan jelas. 

Agar tujuan perpustakaan bisa dicapai, sebagai sebuah 

organisasi, perpustakaan perlu membuat pedoman tertulis tentang 

alur kerja antara satu bagian dengan bagian lainnya dan uraian 

pekerjaan masing-masing bagian. Berikut ini contoh struktur 

organisasi perpustakaan: a) Setiap sekolah menyelenggarakan 

perpustakaan sekolah; b) Perpustakaan sekolah sebagai bagian 

integral dari sekolah berada di bawah tanggung jawab kepala 

sekolah; c) Perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar; 

kedudukannya sejajar dengan sumber belajar lainnya; d) 

Perpustakaan sekolah adalah unit kerja yang melakukan 

kegiatan/fungsi pengadaan, pengolahaan, penyimpanan, dan 

pendayagunaan materi perpustakaan untuk mendukung 

pembelajaran.  
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3) Proses penggerakkan 

Setelah terbentuk struktur organisasi dan deskripsi kerja 

masing-masing bagian, semua unsur (bagian) dalam struktur 

organisasi tersebut perlu dikoordinasikan dan dikomunikasikan atau 

disebut dengan penggerakkan. Penggerakkan meliputi kegiatan 

mengkomunikasikan kepada orang lain tentang tanggung jawab 

mereka dalam mencapai rencana organisasi, serta menyediakan 

lingkungan kerja yang kondusif sehingga pekerja termotivasi untuk 

bekerja dengan baik.  

Menggerakkan bagian-bagian dalam struktur organisasi 

adalah menggerakkan orang-orang sehingga pemahaman akan 

karakter, latar belakang, kebiasaan mereka menjadi sebuah 

keharusan. Penggerakkan juga dilakukan juga untuk membagi peran 

antara guru dan pengelola perpustakaan sekolah. Adapun 

penggerakkan dilakukan dengan tujuan : a) Mensosialisasikan visi, 

misi, dan tujuan organisasi; sehingga semua orang memahami 

“arah” yang dituju dari organisasinya; b) Setelah semua unsur 

memahami visi, misi, dan tujuan organisasi, maka perlu mendorong 

mereka untuk mewujudkannya; c) Pada saat-saat tertentu perlu 

memotivasi staf/bawahan organisasi tersebut, motivasi bisa dalam 

banyak bentuk, mulai fisik, sampai perilaku seorang atasan kepada 
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bawahan; d) Memberikan nasehat/arahan; e) Menunjukkan 

keteladanan.
45
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Menurut Sugiyono dalam bukunya, secara umum metode penelitian diartikan 

sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

Terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, 

dan kegunaan tertentu.
46

 Dengan menggunakan metode penelitian, peneliti akan dapat 

mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam penelitian ini. Metode penelitian yang 

akan diterapkan dalam penelitian ini meliputi pendekatan dan jenis penelitian, 

kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik 

analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahapan-tahapan penelitian. 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian dengan pendekatan 

kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Menurut Bodgan dan 

Taylor  yang dikutip oleh Moleong dalam bukunya mendefinisikan “metodologi 

kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Sedangkan menurut Kirk dan Miller yang dikutip oleh Moleong dalam bukunya 

mendefinisikan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu 

pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada 
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manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang 

tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.
47

 

Seperti yang diungkapkan di atas, peneliti menggunakan pendekatan 

metode penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. 

Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua 

data atau keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan 

lain-lain) kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang 

sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan 

pemecahan masalahnya.
48

 

Metode deskriptif ada banyak jenisnya. Namun, yang umum digunakan 

dalam penelitian kualitatif lapangan adalah jenis penelitian studi kasus (genetik). 

Studi ini berjangka lama, menggunakan observasi intensif. Umumnya data 

dikumpulkan dari informan dan wawancara bebas; analisis dan kesimpulan 

khusus berlaku bagi kasus obyek penelitian itu sendiri. Tujuan utama studi kasus 

adalah memahami secara menyeluruh suatu kasus (yang mungkin pribadi, satuan, 

sosial, atau masalah), masa lampau dan perkembangannya. 
49
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B. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini peneliti berpartisipasi penuh dalam menggali data di 

lapangan. Sebagai human instrument dan dengan teknik pengumpulan data 

wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi maka peneliti harus 

berinteraksi dengan sumber data. 

Penelitian ini berlangsung dengan kehadiran peneliti di lapangan, pertama 

menemui Kepala SDN 1 Karangan dan selanjutkan akan dilakukan tahap 

observasi, wawancara dan dokumentasi kepada guru yang sekiranya faham 

terkait dengan pemanfaatan perpustakaan di SDN 1 Karangan. 

 

C. Lokasi penelitian 

Penelitian ini berlokasi di SDN 1 Karangan Balong Ponorogo yang 

merupakan lembaga pendidikan sekolah dasar yang ramai dalam pemanfaatan 

perpustakaan sekolah. Ini yang menjadikan fokus penelitian penulis karena 

banyaknya siswa yang berkunjung ke perpustakaan sebagai alat bantu untuk 

menambah pengetahuan belajar siswa. Apabila guru-guru melakukan perannya 

dengan baik maka pemanfaatan perpustakaan akan berjalan dengan baik. 

 

D. Sumber Data 

Menurut Lofland dan Lofland yang dikutip oleh Basrowi dalam bukunya 

sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan 
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dengan hal itu, pada bagian ini jenis data dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, 

sumber data tertulis, foto dan  statistik. 

1. Kata-kata dan Tindakan 

Kata-kata dan Tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai 

merupakan data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tulisan 

atau melalui perekaman video/audio tape, pengambilan foto atau film. 

Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan 

serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan mengamati, mendengar 

dan bertanya.
50

 

2. Sumber Tertulis 

Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari 

sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber 

dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.
51

 

3. Foto 

Sekarang ini foto sudah lebih banyak dipakai sebagai alat untuk 

keperluan penelitian kualitatif karena dapat dipakai dalam berbagai 

keperluan. Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan 

sering digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering 

dianalisis secara induktif. Ada kategori foto yang dapat dimanfaatkan dalam 
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penelitian kualitatif, yaitu foto yang dihasil orang dan foto yang dihasilkan 

oleh peneliti sendiri.
52

 

4. Data Statistik 

Peneliti kualitatif sering juga menggunakan data statistik yang telah 

tersedia sebagai sumber data tambahan bagi keperluannya. Walaupun data 

statistik dapat membantu peneliti, hendaknya peneliti menyadari bahwa 

statistik pada umumnya berlandaskan paradigma yang mengutamakan 

generalisasi sehingga dapat mengurangi makna subjek secara perseorangan 

dalam segala liku kehidupannya yang unik namun utuh itu. Oleh karena itu, 

peneliti jangan terlalu banyak mendasarkan diri atas data statistik, tetapi 

memanfaatkan data statistik itu hanya sebagai cara mengantar dan 

mengarahkannya pada kejadian dan peristiwa yang ditemukan dan dicari 

sendiri sesuai dengan tujuan penelitiannya.
53

 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural 

setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan 

data lebih banyak pada observasi berperan serta (participan observation), 

wawancara mendalam (in depth interiview) dan dokumentasi antara lain sebagai 

berikut: 
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1. Wawancara  

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu. Dengan wawancara, maka peneliti akan 

mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dan 

menginterprestasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini 

tidak bisa ditemukan melalui observasi.
54

 

Di sini peneliti mewawancarai guru yang menjaga di perpustakaan, 

guru yang mengurus literasi sekolah dan sebagian guru yang paham 

mengenai perpustakaan di SDN 1 Karangan Balong Ponorogo. 

2. Observasi  

Menurut Nasution yang dikutip oleh Sugiyono dalam bukunya 

menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para 

ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia 

kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Sedangkan menurut Sanafiah 

Faisal yang dikutip oleh Sugiyono dalam bukunya menyatakan dalam 

observasi partisipan, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang 

sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil 

melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh 

sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan 
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ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai 

mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak.
55

 

Peneliti mengamati seluruh kegiatan siswa dan guru yang ada di 

perpustakaan SDN 1 Karangan Balong Ponorogo. 

3. Dokumentasi  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Dokumen berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah 

kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk 

gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Studi dokumen 

merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara 

dalam penelitian kualitatif.
56

 

Dalam dokumentasi penelitian ini terdiri dari buku-buku yang 

tersedia di perpustakaan, buku kehadiran dan foto-foto peralatan yang 

tersedia seperti komputer dan rak buku di perpustakaan SDN 1 Karangan 

Balong Ponorogo. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles & 

Huberman yang dikutip oleh Sugiyono dalam bukunya. Analisis data dalam 
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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 setelah 

dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan 

lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles & 

Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap 

tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktivitas 

dalam analisis data, meliputi data reduction, data display, dan 

conclusion/verification. Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar 3.1 

berikut. 
57

 

 

Gambar 3.1 Komponen dalam Analisis Data (Flow Model) 
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Berdasarkan gambar 3.1 tersebut terlihat bahwa, setelah peneliti 

melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan antisipatory sebelum 

melakukan reduksi data.  

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk 

itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, 

makin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, 

kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui 

reduksi data. Mereduksi data berati merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya 

dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan. 

Pada gambar 3.2 diilustrasikan bagaimana mereduksi hasil catatan 

lapangan yang kompleks, rumit dan belum bermakna. Catatan lapangan 

berupa huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol-simbol yang masih 

semrawut, yang tidak dapat difahami. Dengan reduksi, maka peneliti 

merangkum, mengambil data yang pokok dan penting, membuat 



58 
 

 
 

kategorisasi, berdasarkan huruf besar, huruf kecil, dan angka. Data yang 

tidak penting dibuang karena dianggap tidak penting bagi peneliti. 
58

 

 

Gambar 3.2 Ilustrasi: Reduksi Data, Display Data, dan Verifikasi. 

 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 
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dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan 

yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Bila pola-pola yang 

ditemukan telah didukung oleh data, maka pola tersebut menjadi baku dan 

akan didisplaykan pada laporan akhir penelitian.
59

 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclution/Verification) 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and 

Huberman adalah 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 penelitian 

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
60

 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Dalam bagian ini peneliti harus mempertegas teknik apa yang digunakan 

dalam mengecek keabsahan data yang ditemukan. Berikut ini dipaparkan teknik 

pengecekan keabsahan data dalam proses penelitian kualitatif adalah: 
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1. Keikutsertaan yang Diperpanjang 

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri. 

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data, dan 

tidak hanya diakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan waktu 

perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian.
61

 

2. Pengamatan yang Tekun 

Ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan 

dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri 

pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, apabila  perpanjangan 

keikutsertaan menyediakan lingkup, ketekunan pengamatan menyediakan 

kedalaman.
62

 

3. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada tiga macam 

triangulasi yaitu sumber, metode, dan teori. 

Dalam penelitian ini, dalam hal ini digunakan teknik triangulasi 

dengan pemanfaatan sumber. Teknik triangulasi dengan sumber berati 

membandingkan dan mengecek balik derajad kepercayaan suatu informasi 
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yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian 

kualitatif. Hal yang demikian dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut: a. 

Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; b. 

Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakannya secara pribadi; c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-

orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang 

waktu; d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan 

berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang-orang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan; e. 

Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan.
63

 

4. Pengecekan Sejawat melalui Diskusi 

Teknik pengecekan teman sejawat ini bermanfaat di dalam 

membentuk kepercayaan, hal ini merupakan proses menunjukkan diri sendiri 

kepada teman-teman peneliti yang merasa tidak tertarik dalam suatu acara 

membuat paralel pembahasan analitis dan untuk tujuan menyelidiki aspek-

aspek dari inkuiri; apabila tidak demikian akan tetap implisit pada pemikiran 

peneliti.
64
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5. Kajian Kasus Negatif 

Teknik analisis kasus negatif dilakukan dengan jalan mengumpulkan 

contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan 

informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan 

pembanding.
65

 

6. Kecukupan Referensial,  

Konsep ketercukupan referensial untuk pertama kalinya diajukan 

oleh Eisner yang dimaksudkan adalah untuk membentuk ketercukupan dari 

para kritikus tertulis untuk tujuan evaluasi dengan model keahlian khususnya 

dalam meneliti karya-karya seni. Rekaman dengan video-tape dan 

pembuatan film memberikan arti untuk menangkap dan menangani peristiwa 

tentang kehidupan di dalam kelas, yang selanjutnya dapat diuji pada saat 

luang, dan dibandingkan dengan tinjauan-tinjauan yang dikembangkan dari 

semua data yang telah dikumpulkan. Bahan-bahan yang direkam 

menunjukkan satu jenis benchmark selanjutnya di mana analisis data dan 

interprestasi (tinjauan) dapat diuji untuk ketercukupannya.
66

 

7. Pengecekan Anggota. 

Pengecekan data dalam penelitian kualitatif adalah di mana data, 

kategori analisis, interprestasi, dan kesimpulan diuji dengan para anggota 
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dari mereka sebagai pemegang saham dari mana data itu dikumpulkan, dan 

merupakan teknik yang sangat krusial untuk menciptakan kredibilitas.
67

 

 

H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian kualitatif menurut Bogdan menyajikan tiga 

tahapan yaitu: 1. Tahap Pralapangan, yang meliputi: menyusun rancangan 

penelitian, memilih lapangan locus penelitian, mengurus perizinan, menjajaki 

dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, 

menyiapkan perlengkapan penelitian, dan persoalan etika penelitian; 2. Tahap 

Pekerjaan Lapangan, yang meliputi: memahami latar penelitian dan persiapan 

diri, memasuki lapangan, dan berperan serta sambil mengumpulkan data; dan 3.  

Tahap Analisis Data, yang meliputi: konsep dasar analisis data, menemukan tema 

dan merumuskan hipotesis, dan menganalisis berdasarkan hipotesis. 
68
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Riwayat Perjalanan Sekolah 

SDN 1 Karangan didirikan tahun 1951, yang saat itu merupakan 

sekolah induk satu-satunya di Desa Karangan yang dahulu bernama SDN 

Karangan 1. Namun, karena lambat laun siswanya semakin banyak, maka 

didirikan sekolah lagi dengan nama SDN Karangan 2 yang dikenal dengan 

sekolah impres. Sekolah itu dibangun di samping kanan-kiri SDN Karangan 

1yang berada dalam satu halaman. Seiring perjalanannya kedua sekolah 

tersebut berjalan berdampingan dengan baik. Hingga akhirnya pada tahun 

2010 kedua sekolah tersebut di digabung menjadi satu dengan nama SDN 1 

Karangan. 

Lambat laun SDN 1 Karangan terus berkembang dengan pesat mulai 

dari keadaan fisik (gedung dan sarana prasarananya) maupun non fisik 

(akademik maupun non akademiknya). Sehingga dengan adanya dukungan 

komponen-komponen tersebut sekolah ini banyak mendapatkan prestasi di 

berbagai bidang, mulai tingkat kecamatan hingga provinsi. Dan dalam kurun 

5 tahun terakhir ini, dimulai tahun 2013 SDN 1 Karangan sudah ditunjuk 

sebagai peserta calon sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten Ponorogo. 

Hingga akhirnya pada tahun 2014 ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata 
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tingkat Kabupaten Ponorogo. Setelah itu SDN 1 Karangan terus berbenah 

untuk menunjukkan diri sebagai sekolah yang benar-benar hijau, bersih, dan 

alami dengan berbagai upaya yang dilakukan. Hingga akhirnya ditahun 2017 

kemarin sekolah ini mendapatkan prestasi sebagai sekolah Adiwiyata tingkat 

Provinsi Jawa Timur. 

Tidak hanya itu, masih banyak predikat yang disandang oleh SD di 

pedesaan ini, diantaranya adalah predikat sebagai sekolah model, sebagai 

sekolah keluarga, sebagai sekolah sehat (UKS) dan lain-lain. Sehingga 

sekolah ini tetap mendapatkan kepercayaan dari masyarakat khusunya dari 

Desa Karangan dan umumnya dari luar. Semoga sekolah ini tetap eksis 

selama-lamanya. Amin.
69

 

2. Lokasi Sekolah 

Secara geografis SDN 1 Karangan lokasinya sangat strategis, terletak 

±11 km dari kota Ponorogo dan berada di daerah pedesaan yang jauh dari 

kebisingan kendaraan dan polusi udara. Berada di tengah-tengah desa serta 

mudah dijangkau oleh masyarakat Desa Karangan khususnya dam umumnya 

masyarakat di luar Desa Karangan. Sekolah ini ada di Jl. Kasatriyan No. 22 

Dukuh Karangan Desa Karangan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. 

Sekolah ini juga dekat dengan akses umum seperti: Kantor Desa 

Karangan, TK Dharma Wanita, dan Polindes yang berada persis di depan 

sekolah. Selain itu, tidak jauh juga dengan Puskesmas, kantor Camat, 
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Koramil, dan Polsek Balong yang jaraknya ±1 km dari sekolah yang dapat 

ditempuh dengan mudah. 

Lingkungan sekolah yang sehat, hijau, bersih, dan alami membuat 

kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolahterasa tenang dan nyaman. Hal 

itu didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai dan ramah 

lingkungan di sekolah. Sehingga pada tahun 2014 mendapatkan predikat 

Sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten Ponorogo, berselang dua tahun di 

tahun 2017 SDN 1 Karangan mendapatkan predikat Sekolah Adiwiyata 

tingkat Provinsi Jawa Timur. 

Predikat sekolah Adiwiyata tersebut menunjukkan bahwa SDN 1 

Karangan termasuk kategori sekolah yang mengedepankan kebersihan, 

kesehatan, kealamiahan dan kehijauan lingkungan sekolah. Hal itu tentu 

sangat membantu terwujudnya warga sekolah yang sehat, baik sehat secara 

jasmani maupun rohani.
70

 

3. Visi, Misi, dan Tujuan SDN 1 Karangan Balong Ponorogo 

a. Visi SDN 1 Karangan: Terwujudnya insan yang “BISA” (Berprestasi, 

Beriman, Santun, dan Berbudaya Lingkungan). 

b. Misi SDN 1 Karangan:  

Berdasarkan visi sekolah di atas, maka misi SDN 1 Karangan adalah: 

1) Meningkatkan pelaksanaan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa dalam pembelajaran secara rutin. 
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2) Melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien dalam rangka 

pengembangan potensi siswa secara maksimal untuk memperoleh 

out put peserta didik yang berkualitas. 

3) Meningkatkan pelaksanaan pembelajaran dengan media lingkungan 

alam sekitar sekolah dalam rangka menunjang pembelajaran secara 

maksimal. 

4) Mengembangkan kualitas kinerja tenaga kependidikan dalam 

rangka meningkatkan kualitas pendidikan. 

5) Membudayakan nilai-nilai 18 karakter dengan efisien. 

6) Melaksanakan penilaian autentik sesuai dengan kompetensi dasar 

masing-masing mata pelajaran dan mengadakan program pengayaan 

serta remedial. 

7) Melaksanakan kegiatan kesiswaan dalam bidang akademik dan non 

akademik (olah raga, seni dan keagamaan secara maksimal) untuk 

mengembangkan kemampuan dan minat siswa, dengan 

mempertimbangkan pelestarian alam. 

8) Membudayakan saling memberi salam jika bertemu warga sekolah. 

9) Membudayakan pemutaran lagu-lagu nasional dan daerah,dan 

religius pada saat sebelum senam pagi dan pada jam istirahat 

sekolah. 
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10) Menciptakan suasana sekolah yang hijau, bersih, bebas polusi, 

mencegah kerusakan lingkungan dan sebagai pusat dan sumber 

kegiatan pembelajaran sehingga semua warga sekolah selalu senang 

berada di sekolah. 

11) Melaksanakan pembelajaran TPA dan pembelajaran tartil Al-quran  

membiasakan sholat dhuha, dhuhur ,dan asyar berjamaah 

12) Melaksanakan perilaku 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) 

c. Tujuan SDN 1 Karangan: 

1) Siswa terbiasa menjalankan ibadah untuk meningkatkan ketaqwaan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara rutin dalam kehidupan 

sehari-hari baik di sekolah maupun di rumah. 

2) Siswa lulus 100 % dan 80 % dapat melanjutkan ke sekolah favorit 

yang diunggulkan oleh masyarakat. 

3) Semua guru menyusun rancangan pembelajaran yang berbasis 

scientific, tematik dan terintegrasi sesuai model belajar yang 

relevan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik baik 

dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional  intelektual 

dengan memanfaatkan lingkungan alam sekitar sebagai sumber 

belajar. 

4) Terwujudnya profesionalisme kinerja tenaga kependidikan yaitu 

terjadi perubahan pola pikir (mindset) guru dalam mempersiapkan 
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pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi hasil 

pembelajaran sesuai dengan pendekatan kurikulum 2013. 

5) Sekolah memiliki media pembelajaran sesuai dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, seni, dengan 

mempertimbangkan penghematan energi dan ramah lingkungan. 

6) Memiliki karakter yang tinggi dalam membiasakan kepribadian 

kehidupan sehari hari dimanapun berada. 

7) Semua tenaga kependidikan dapat melaksanakan proses belajar 

mengajar secara disiplin, efektif dan efisien melalui pembelajaran 

scientific. 

8) Mampu melaksanakan manajemen berbasis sekolah (MBS) secara 

profesional. 

9) Semua guru dapat melaksanakan penilaian secara periodik. 

Penilaian hasil belajar ditujukan untuk mengetahui dan 

memperbaiki pencapaian kompetensi. 

10) Siswa sadar akan pentingnya budaya yang bersih, hijau, bebas 

polusi, mencegah kerusakan baik sekolah, di rumah, maupun di 

lingkungan sekitar. 

11) Siswa memiliki prestasi dalam bidang akademik dan non akademik 

(olahraga, seni, dan keagamaan). 

12) Mampu menggalang partisipasi masyarakat secara maksimal dalam 

mengembangkan mutu sekolah baik secara fisik maupun non fisik 
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dan berbudaya bersih dari pencemaran udara, air, tanah demi 

kelestarian lingkungan. 

13) Terjalin hubungan harmonis, ramah siswa dan saling menghormati 

antar warga sekolah, dan jika bertemu saling memberi salam. 

14) Tumbuhnya jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan sebagai 

pribadi bangsa indonesia yang berbudaya dapat ternanam dan 

berkembang sebagai makhluk sosial di dunia yang perlu 

penyelamatan demi kelestraian bumi. 

15) Membiasakan menjadi manusia yang paripurna yang taat terhadap 

agama nusa bangsa demi keselamatan diri masing baik di dunia 

maupun di akhirat.
71

 

4. Jumlah Murid 

Data siswa-siswi SDN 1 Karangan dalam waktu 5 tahun terakhir yaitu 

pada tahun pelajaran 2013/2014 jumlah siswanya yaitu 288 siswa yang terdiri 

dari 136 siswa laki-laki dan 152 siswi perempuan, pada tahun pelajaran 

2014/2015 jumlah siswanya 282 siswa yang terdiri dari 140 siswa laki-laki 

dan 142 siswi perempuan, pada tahun pelajaran 2015/2016 jumlah siswanya 

277 siswa yang terdiri 137 siswa laki-laki dan 140 siswi perempuan, pada 

tahun pelajaran 2016/2017 jumlah siswanya yaitu 259 siswa yang terdiri dari 

129 siswa laki-laki dan 130 siswi perempuan, dan pada tahun pelajaran 
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2017/2018 jumlah siswanya yaitu 258 siswa yang terdiri dari 136 siswa laki-

laki dan 122 siswi perempuan. 
72

 

5. Jumlah Guru dan Karyawan 

SDN 1 Karangan mempunyai 24 pendidik/guru dan karyawan. Terdiri 

dari seorang Kepala Sekolah, dua belas orang guru kelas, dua orang guru 

agama, dua orang guru olahraga, tiga orang guru ekstra, satu orang 

administrasi, satu orang pustakawan, satu orang satpam dan satu orang 

penjaga sekolah. 

Rincian data guru dan karyawan SDN 1 Karangan yaitu guru yang 

sudah PNS berjumlah 18 orang dan yang belum PNS berjumlah 6 orang, jadi 

jumlah keseluruhan guru di SDN 1 Karangan yaitu 24 orang. 

Adapun nama-nama guru dan karyawan SDN 1 Karangan adalah 

sebagai berikut M.Nanik Sri Winarni, S.Pd., Sulami, S.Pd., Rudatin, S.Pd., 

Sugianto, S.Pd., Sumarningsih, S.Pd., Endang Untari, S.Pd., Dwi Satiwi, 

S.Pd., Heni Yunarminingsih,S.Pd.SD., Sri Hartatik, S.Pd., Dina Dwi 

Nurnitasari, S.Pd., Afenti Juarida, S.Pd., Puji Astutik, S.Pd., Sunarti, S.Pd., 

AH. Syaifuddin,BA., Siti Nurjanah, S.Pd.I., Suparman, S.Pd., Sungkono, 

S.Pd., Riyanto, S.Pd.I., Abdulsaepul Rohman, S.Pd.I., Elsy Berlian F., S.Pd., 

Parnoto, Endri Maryani, Nurcahyo Eko S., A.Ma.Pust., dan Irfan Tuwanji. 
73
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B. Deskripsi Data Khusus 

1. Peran Guru sebagai Fasilitator dalam Pemanfaatan Perpustakaan di 

SDN 1 Karangan Balong Ponorogo  

Peran guru sebagai fasilitator, guru berperan dalam memberikan 

pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti ketika siswa berkunjung ke 

perpustakaan di sana guru berusaha mengawasi siswanya ketika siswa 

sedang mencari buku dan kemudian untuk dibacanya. Dan ketika ada siswa 

yang tidak serius di dalam perpustakaan tersebut guru segera mendekati 

siswa tersebut dan ditegurnya. Terlihat di dalam perpustakaan banyak 

bermacam-macam buku yang sudah tersedia di perpustakaan tersebut seperti 

halnya buku ilmu-ilmu alam, matematika, agama, buku sejarah, majalah, 

buku cerita, dongeng, legenda dan lain-lain yang masih banyak lagi tersedia 

di perpustakaan. Fasilitas lain yang tersedia di perpustakaan tersebut terlihat 

rak buku sudah bagus dan sudah tertata rapi bukunya.
74

 

Guru di SDN 1 Karangan memfasilitasi perpustakaan sekolah dengan 

mencarikan buku-buku untuk melengkapi buku yang ada di perpustakaan 

sekolah, apabila buku-buku di perpustakaan sekolah lengkap dan bagus-

bagus maka akan menambah daya tarik siswa untuk berkunjung ke 

perpustakaan dengan begitu perpustakaan sekolah akan menjadi ramai di 

kunjungi oleh siswa. 
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Seperti halnya yang dikatakan oleh Bu Dina sebagai penanggung 

jawab literasi sekolah, beliau menjelaskan:   

“Di sini saya itu sebagai pengurus literasi sekolah, beberapa upaya 

yang saya fasilitasi untuk perpustakaan yaitu saya berusaha 

menyiapkan buku-buku yang mampu bermanfaat bagi siswa. Selain 

itu saya juga menyediakan buku buletin yang saya terbitkan sendiri, 

sehingga perpustakaan tersebut bisa ramai dikunjungi oleh para 

siswa. Terkadang guru pun juga berkunjung ke perpustakaan untuk 

memberikan pengawasan kepada siswa. Dan sebagai fasilitator saya 

juga membuatkan kartu literasi sekolah bagi siswa.”
75

 

 

Sependapat dengan apa yang disampaikan oleh guru kelas VI Bu Puji 

Astutik, beliau menjelaskan: 

“Saya berusaha melengkapi buku-buku yang ada di perpustakaan 

sekolah. Kemarin saya pernah bilang kepada anak-anak kelas 6 agar 

supaya buku-buku yang sudah tidak dipakai agar supaya 

disumbangkan ke perpustakaan sekolah ini agar bermanfaat untuk 

adik-adik kelasnya kelak karena itu nanti sebagai amal jariyah kalian 

semua, dengan begitu siswa akan lebih semangat memberikan buku-

buku itu untuk melengkapi buku yang ada di perpustaaan SDN 1 

Karangan.”
76

 

 

Tugas guru sebagai fasilitator juga dapat diwujudkan dengan cara 

guru membantu siswa ketika siswa kesulitan untuk mencari buku di 

perpustakaan, selain itu guru juga selalu memberikan sebuah arahan kepada 

siswa agar siswa bisa lebih gemar lagi untuk membaca ke perpustakaan 

sekolah. Seperti apa yang disampaikan oleh penjaga perpustakaan sekolah 

yaitu Bapak Nurcahyono: 

“Di sini saya berusaha menjadi fasilitator untuk para siswa yang 

berkunjung ke perpustakaan dengan cara membantu para siswa yang 
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merasa kesulitan dalam mencari buku dan saya pun memberikan 

arahan-arahan agar siswa lebih sering untuk berkunjung ke 

perpustakaan.”
77

 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa, peran 

guru sebagai fasilitator dalam pemanfaatan perpustakaan sekolah ini dengan 

cara guru melengkapi buku-buku yang menarik atau yang baru agar siswa 

lebih semangat dan tertarik untuk berkunjung ke perpustakaan, selain itu 

guru juga menjadi fasilitator ketika berada di perpustakaan yaitu dengan 

membantu mencarikan buku dan memberikan arahan kepada siswa yang 

sedang berkunjung ke perpustakaan di SDN 1 Karangan. 

 

2. Peran Guru sebagai Inovator dalam Pemanfaatan Perpustakaan di SDN 

1 Karangan Balong Ponorogo 

Dalam melaksanakan peran sebagai inovator, seorang guru harus 

memiliki kemauan belajar yang cukup tinggi untuk menambah pengetahuan 

dan ketrampilannya sebagai guru. Tanpa adanya semangat belajar yang 

tinggi, mustahil guru dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang bermanfaat 

untuk meningkatkan mutu pelajaran di sekolah. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti ketika berkunjung ke 

perpustakaan, guru berusaha memberikan motivasi dan cara-cara agar siswa 

dalam membaca buku menjadi berguna dan bermanfaat. Dan ketika ada 
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siswa yang ramai sendiri guru segera mendekati dan memberikan saran 

bagaimana bersikap di dalam perpustakaan agar menjadi lebih baik.
78

 

Seperti halnya yang dikatakan oleh guru penanggung jawab literasi 

sekolah yaitu Bu Dina, beliau menjelaskan:  

“Inovasi yang saya berikan kepada siswa yaitu dengan cara atau 

strategi yang dapat menarik perhatian siswa. Ada 3 cara tertentu yang 

saya gunakan dalam pemanfaatan perpustakaan agar selalu ramai 

dikunjungi oleh siswa yaitu dengan paksaan yaitu guru membuat 

jadwal untuk berkunjung ke perpustakaan sekolah yaitu sebelum dan 

sesudah pelajaran, dengan begitu siswa akan pergi ke perpustakaan 

karena memiliki tanggung jawab dan merasa takut dengan guru 

apabila tidak berkunjung ke perpustakaan; dengan cara iming-iming 

yaitu dengan cara guru menarik perhatian siswa dengan 

memberitahukan kepada siswa jika buku yang di perpustakaan ada 

yang baru-baru; dan secara tidak langsung yaitu ketika guru sedang 

melakukan kegiatan pembelajaran di kelas guru menyuruh siswanya 

untuk mencari buku yang terkait dengan materi yang sedang 

diajarkan.” 
79

 

 

Hampir ada kaitannya dengan penjelasan dari guru kelas IV yaitu Bu 

Heni sebagai berikut: 

“Kemarin itu saya pernah menyuruh siswa untuk mencari buku 

tentang budaya di perpustakaan dan kemudian hasilnya nanti saya 

suruh buat kesimpulan dan ditulis di HVS dan kertasnya digaris tepi 

agar supaya rapi. Dan ketika sudah dikumpulkan ternyata ada yang 

kurang tepat dan tidak digaris tepi maka hasilnya itu saya kembalikan 

lagi ke siswa dan saya suruh untuk dibenahi dan membuat lagi. 

Dengan begitu siswa akan lebih sungguh-sungguh dalam 

mengerjakan tugas yang saya berikan. Sehingga perpustakaan itu 

juga akan lebih ramai dikunjungi oleh siswa, dan kami sebagai guru 

akan mampu mengelola perpustakaan dengan baik.” 
80
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Sama halnya dengan apa yang disampaikan oleh guru kelas VI Bu 

Puji Astutik, beliau menyampaikan: 

“Kalau saya itu dengan memberikan tugas kepada siswa untuk 

mencari buku di perpustakaan ketika waktu pelajaran IPS dan setelah 

itu siswa merangkum dan menjelaskan dari hasil yang diperolehnya 

dari perpustkaan tersebut. Dan siapa nanti yang bisa menjelaskan 

dengan benar maka akan beri nilai, dengan begitu anak lebih antusias 

untuk segera pergi ke perpustakaan dan mencari buku tersebut.”
81

 

 

Inovasi-inovasi dari pemanfaatan perpustakaan di SDN 1 Karangan 

itu muncul dari ide-ide para guru, pengawas sekolah, dan juga dari penataran 

kurikulum 13 yang mengadakan gerakan literasi sekolah. 

Sebagaimana penjelasan dari Kepala Sekolah SDN 1 Karangan yaitu 

Bu Nanik, beliau menyampaikan: 

“Kalau ide itu timbul inisiatif dari teman-teman, dari arahan 

pengawas sekolah dan dari penataran kurikulum 13 yang adanya 

gerakan literasi sekolah. Ide itu muncul agar anak-anak bisa gemar 

membaca dan apabila metode yang dilakukan belum berjalan maka 

akan mencari metode yang lainnya dan pada akhirnya nanti akan 

menhasilkan perpustakaan yang suka/digemari oleh anak-anak.”
82

 

 

Cara atau inovasi lain yang dilakukan guru yaitu dengan guru menata 

konsep tempat dari perpustakaan tersebut agar menjadi lebih rapi dan 

mengesankan bagi siswa, sehingga siswa akan tertarik dan semangat untuk 

berkunjung ke perpustakaan sekolah. Seperti halnya yang disampaikan oleh 

penjaga perpustakaan sekolah yaitu Bapak Nurcahyono: 

“Saya sebagai inovasi perpustakaan berusaha menarik perhatian 

siswa yaitu dengan cara saya menata konsep tempat perpustakaan 
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menjadi lebih rapi, mengesankan bagi siswa dan setiap 1 bulan sekali 

saya berusaha menambah atau merubah konsep di perpustakaan agar 

tidak membosankan bagi siswa sehingga siswa tersebut akan lebih 

nyaman dan semangat untuk berkunjung ke perpustakaan.”
83

 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa, peran 

guru sebagai inovator, guru di SDN 1 Karangan menggunakan cara atau 

strategi yaitu dengan cara paksaan agar siswa berkunjung ke perpustakaan 

dengan dijadwal setiap kelasnya, kemudian secara iming-iming dengan 

buku-buku yang baru, dan dengan tidak langsung siswa diminta untuk 

mencari buku yang berkaitan dengan materi yang sedang dipelajarinya. 

selain itu guru juga menata konsep tempat perpustakaan setiap 1 bulan sekali 

agar siswa juga tidak bosan untuk berkunjung ke perpustakaan. 

 

3. Peran Guru sebagai Administrator dalam Pemanfaatan Perpustakaan 

di SDN 1 Karangan Balong Ponorogo 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti terlihat guru sebagai 

pengawas di perpustakaan guru berusaha melayani kebutuhan siswa dari 

buku-buku, tempat untuk membaca yang nyaman, ketertiban siswa dalam 

meminjam buku dengan menyedikakan buku kunjungan siswa untuk siswa 

yang meminjam dan mengembalikan agar tidak hilang dan bisa 

dipertanggung jawabkan.
84

  

                                                           
83

 Lihat transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, Kode: 08/W/29-3/2018. 
84

 Lihat transkip observasi dalam lampiran penelitian ini, Kode: 03/O/21-3/2018. 



78 
 

 
 

Pelayanan guru di SDN 1 Karangan seperti menyediakan buku-buku 

yang ada di perpustakaan, menggantikan buku-buku yang rusak dengan yang 

baru dengan dana bos, dan dengan mengajukan proposal apabila alat-alatnya 

sudah tidak layak dipakai itu termasuk sebagai salah satu rencana 

administrasi dari perpustakaan sekolah di SDN 1 Karangan. 

Seperti halnya apa yang disampaikan oleh Kepala Sekolah Bu Nanik, 

beliau menyampaikan: 

“Sebagai Kepala Sekolah di sini saya memberikan pelayanan yaitu 

melengkapi buku-buku yang ada di perpustakaan, apabila ruangannya 

rusak nanti dengan mengajukan proposal, melengkapi alat-alat 

perpustakaan dengan dana bos.”
85

 

 

Program-program atau rencana agar pemanfaatan perpustakaan 

sekolah selalu berjalan maka guru di SDN Karangan berusaha untuk 

membuat  program-program alternatif yang baru agar siswa selalu 

berkunjung ke perpustakaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Nanik 

sebagai berikut: 

“Program yang ada di perpustakaan ini yaitu secara otodidak, apabila 

siswa di sini sudah jenuh maka diadakan program-program yang 

baru. Dan apabila programnya sudah tidak berjalan maka cari cara 

alternatif. Dan bulan depan ini mulai 5 Mei dari pemerintah itu juga 

ada program baru yaitu Gerakan Nasional untuk orang tua 

membacakan buku kepada anaknya.”
86

 

 

Cara lain guru sebagai administrator perpustakaan sekolah guru juga 

melakukan progrm-program dengan menjalin kerjasama dengan 
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perpustakaan daerah, dan guru-guru di sekolah lain; guru juga berkolaborasi 

dengan guru kelas agar siswa dapat mencari informasi yang berkaitan 

dengan materi pelajaran; dan guru juga menyediakan buku kunjungan yang 

berisi kehadiran dan peminjaman atau pengembalian buku ketika di 

perpustakaan, guna untuk mengetahui dan menilai siswa yang berkunjung ke 

perpustakaan. Sebagaimana yang di jelaskan oleh Bu Dina sebagai pengurus 

Literasi Sekolah yaitu: 

“Jadi saya di sini sebagai literasi sekolah berusaha menjalin 

kerjasama dengan perpustakaan daerah, dan teman-teman sejawat 

guru dari sekolah lain. Kemudian saya juga berkolaborasi dengan 

guru kelas yang ada di sini dengan siswa disuruh untuk mencari 

informasi yang berkaitan dengan materi pelajaran. Selanjutnya saya 

juga membuatkan buku kunjungan perpustakaan untuk siswa yang 

hadir dan peminjaman atau pengembalian buku di perpustakaan.”
87

 

 

Guru juga berusaha menilai dan memberikan pengawasan kepada 

siswa yang berkunjung ke perpustakaan. Selain itu guru bertanggung jawab 

penuh atas pelaksanaan program atau kegiatan yang diterapkan di 

perpustakaan sekolah. Dan ini termasuk salah satu cara guru dalam 

pelaksanaan guru sebagai administrator perpustakaan sekolah. Seperti 

penjelasan dari Bapak Nurcahyono yaitu: 

“Saya sebagai penjaga perpustakaan berusaha untuk membantu 

menilai para siswa, memberikan pengarahan dan mengawasi para 

siswa yang berkunjung ke perpustakaan yaitu dari sikap disiplin yang 

dilakukan oleh siswa ketika di perpustakaan. Selain itu saya juga 

sebagai penanggung jawab keterlaksanaan proses kegiatan 

pembelajaran ketika berada di dalam perpustakaan.”
88
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Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa, peran 

guru sebagai administrator dalam pemanfaatan perpustakaan  di SDN 1 

Karangan ini berusaha memberikan pelayanan buku-buku secara maksimal. 

Dan mengadakan program-program yang membuat siswa selalu untuk pergi 

ke perpustakaan. Dan dari sekolah pun selalu mengikuti program-program 

dari pemerintah demi mewujudkan siswa agar lebih gemar dalam membaca 

buku di perpustakaan. 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis Data tentang Peran Guru sebagai Fasilitator dalam Pemanfaatan 

Perpustakaan di SDN 1 Karangan 

Guru sebagai fasilitator sedikitnya harus memiliki 7 (tujuh) sikap seperti 

yang diidentifikasikan oleh Rogers yang dikutip oleh Usman dalam bukunya  

sebagai berikut: 1. Tidak berlebihan mempertahankan pendapat dan 

keyakinannya, atau kurang terbuka; 2. Dapat lebih mendengarkan peserta didik, 

terutama tentang aspirasi dan perasaannya; 3. Mau dan mampu menerima ide 

peserta didik yang inovatif, dan kreatif, bahkan yang sulit sekalipun; 4. Lebih 

meningkatkan perhatiannya terhadap hubungan dengan peserta didik seperti 

halnya terhadap bahan pembelajaran; 5. Dapat menerima balikan (feedback), baik 

yang sifatnya positif maupun negatif, dan menerimanya sebagai pandangan yang 

konstruktif terhadap diri dan perilakunya; 6. Toleransi terhadap kesalahan yang 

diperbuat peserta didik selama proses pembelajaran; dan  7. Menghargai prestasi 

peserta didik, meskipun biasanya mereka sudah tahu prestasi yang dicapainya.
89

 

Teori yang dikemukakan oleh Rogers poin keempat yaitu lebih 

meningkatkan perhatiannya terhadap hubungan dengan peserta didik seperti 

halnya terhadap bahan pembelajaran. Hal tersebut sesuai dengan cara guru dalam 

memfasilitasi siswa dalam pemanfaatan perpustakaan di SDN 1 Karangan yaitu 
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dengan melengkapi buku-buku yang ada di perpustakaan sekolah yaitu bukan 

hanya buku pengetahuan tetapi juga seperti buku cerita dan majalah untuk 

memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa. Selain itu ketika berada di 

perpustakaan sekolah guru berusaha untuk menjadi fasilitator yang membantu 

siswa ketika siswa merasa ada kesulitan dalam mencari buku dan guru selalu 

mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh siswa. Dan di perpustakaan terlihat alat-

alat untuk melengkapi ruangan perpustakaan tersebut juga sudah lengkap seperti 

adanya rak buku yang tertata rapi, ada komputer, meja dan kursi.  

Cara lain guru dalam memfasilitasi siswa yang berkunjung ke 

perpustakaan yaitu seperti teorinya Rogers pada poin keenam yaitu toleransi 

terhadap kesalahan yang diperbuat peserta didik selama proses pembelajaran. 

Sesuai dengan apa yang dilakukan oleh guru di SDN 1 Karangan yaitu guru 

selalu membantu para siswa yang merasa kesulitan dalam mencari buku di 

perpustakaan. Sebenarnya peletakan buku di perpustakaan sudah tertata rapi dan 

sudah juga diberi tanda atau tulisan untuk bagian-bagian buku agar siswa dalam 

proses pembelajaran di perpustakaan bisa berjalan dengan baik. Tetapi masih ada 

siswa yang merasa kesulitan untuk mencari buku, jadi sebagai guru penjaga di 

perpustakaan berusaha untuk membantu para siswa tersebut untuk 

mempermudah proses pembelajaran siswa di perpustakaan sekolah. Dan guru 

juga memberikan arahan kepada siswa yang tingkah lakunya tidak baik dan 

ramai sendiri dalam mencari buku di perpustakaan. 
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Guru itu harus siap menjadi fasilitator yang demokratis profesional, 

karena dalam kondisi perkembangan informasi, teknologi, dan globalisasi yang 

begitu cepat, tidak menutup kemungkinan bahwa dalam hal tertentu peserta didik 

lebih pandai atau lebih dulu tahu dari guru. Mungkin mereka memiliki berbagai 

media, seperti internet, ketika guru belum menggunakan/memiliki fasilitas 

tersebut. Kondisi ini menuntut guru untuk senantiasa belajar meningkatkan 

kemampuan, siap dan mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat, bahkan tidak 

menutup kemungkinan untuk belajar dari peserta didiknya.
 90

 

Jadi peran guru dalam pemanfaatan perpustakaan sekolah di SDN 1 

Karangan yaitu guru berusaha membantu siswa di kala siswa membutuhkan dan 

guru berusaha menyediakan bermacam-macam buku untuk kebutuhan siswa 

belajar. Dengan begitu siswa akan lebih tertarik untuk berkunjung ke 

perpustakaan sehingga perpustakaan bisa menjadi lebih ramai dikunjungi oleh 

siswa dan pengetahuan siswa juga akan bertambah. 

 

B. Analisis Data tentang Peran Guru sebagai Inovator dalam Pemanfaatan 

Perpustakaan di SDN 1 Karangan. 

Dalam melaksanakan peran sebagai inovator, seorang guru harus 

memiliki kemauan belajar yang cukup tinggi untuk menambah pengetahuan dan 

ketrampilannya sebagai guru. Tanpa adanya semangat belajar yang tinggi, 
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mustahil guru dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang bermanfaat untuk 

meningkatkan mutu pelajaran di sekolah.
91

 

Dalam dunia pendidikan pasti tidak akan terlepas dalam berbagai 

persoalan. Salah satunya di SDN 1 Karangan, dahulu pengelolaan perpustakaan 

kurang mendapatkan perhatian sehingga hal ini pun berdampak langsung pada 

siswa. Akibatnya siswa kurang bisa memanfaatkan sumber belajar dari 

perpustakaan, tidak ada keinginan mengunjungi atau melihat perpustakaan, dan 

keterkaitan dalam membaca pun tidak ada, bahkan diluar waktu jam belajar habis 

digunakan untuk bermain. Melihat kondisi seperti itu guru menggunakan strategi 

yang dapat menarik perhatian siswa dengan menggunakan 3 cara agar siswa 

berkunjung ke perpustakaan yaitu:  

1. Dengan pembiasaan, yaitu guru membuat jadwal untuk berkunjung ke 

perpustakaan sekolah yaitu sebelum dan sesudah pelajaran. Dengan begitu 

siswa akan pergi ke perpustakaan karena memiliki tanggung jawab dan 

merasa takut dengan guru apabila tidak berkunjung ke perpustakaan. Dengan 

adanya jadwal tersebut secara tidak sadar menjadikan siswa terbiasa untuk 

datang ke perpustakaan. 

2. Dengan iming-iming, yaitu dengan cara guru menarik perhatian siswa 

dengan memberitahukan kepada siswa jika buku yang di perpustakaan ada 

yang baru-baru. Dengan begitu saja siswa ternyata sangat tertarik dan ingin 

segera datang ke perpustakaan untuk melihat dan membaca buku tersebut.  
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3. Dengan cara tidak langsung, yaitu ketika guru sedang melakukan kegiatan 

pembelajaran di kelas guru menyuruh siswanya untuk mencari buku yang 

terkait dengan materi yang sedang diajarkan. Dengan begitu secara tidak 

langsung siswa akan segera pergi ke perpustakaan untuk mencari buku. 

Fungsi dan tugas guru sebagai inovator, yaitu fungsinya antara lain: 1. 

Melakukan kegiatan kreatif dan; 2. Menemukan strategi, metode, cara-cara, atau 

konsep-konsep yang baru dalam pengajaran. Sedangkan tugasnya yaitu: 1. 

Menemukan strategi dan metode mengajar yang efektif, 2. Meningkatkan 

kemampuan dan ketrampilan dalam penggunaan strategi dan metode mengajar, 3. 

Mau mencoba dan menerapkan strategi dan metode pembelajaran yang baru.
92

 

Untuk mewujudkan inovasi pembelajaran agar peserta didik lebih kreatif, 

maka beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu: 1) Ciptakan rasa percaya 

diri pada siswa dan kurangi rasa takut; 2) Berikan kesempatan kepada seluruh 

siswa untuk berkomunikasi ilmiah secara bebas dan terarah; 3) Libatkan siswa 

dalam menentukan tujuan belajar dan evaluasinya; 4) Berikan pengawasan yang 

tidak terlalu ketat dan tidak otoriter; dan 5) Libatkan mereka secara aktif dan 

kreatif dalam proses pembelajaran secara keseluruhan. 
93

 

Seperti guru-guru di SDN 1 Karangan dalam pemanfaatan perpustakaan 

sekolah bisa menjadi ramai dikunjungi oleh siswa yaitu di karenakan sebuah ide-

ide yang muncul dari inisiatif guru-guru yang ada di SDN 1 Karangan, dari 
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pengawas sekolah dan dari penataran  Kurikulum 13 yang mengadakan gerakan 

literasi sekolah agar siswa gemar untuk membaca. Dengan begitu guru 

memanfaatkan perpustakaan sekolah sebagi sumber belajar dan tempat untuk 

membaca siswa-siswi di sekolah. Dan dengan adanya gerakan literasi sekolah 

tersebut guru membuatkan gerobak baca yang berisi buku-buku yang akan 

dibutuhkan siswa untuk belajar atau sebagai penambah wawasan pengetahuan 

bagi siswa ketika waktu istirahat. 

Jadi peran guru sebagai inovator dalam pemanfaatan perpustakaan 

sekolah yaitu dengan guru terampil menggunakan cara yang bermacam-macam 

seperti cara paksaan, cara iming-iming, dan secara tidak langsung dengan begitu 

perpustakaan sekolah menjadi lebih ramai dikunjungi oleh para siswa. Dan guru 

juga menciptakaan ide-ide yang inisiatif sehingga pemanfaatan perpustakaan bisa 

berjalan sampai sekarang dan didukung oleh gerakan literasi sekolah yaitu agar 

siswa gemar membaca di perpustakaan sekolah. 

 

C. Analisis Data tentang Peran Guru sebagai Administrator dalam 

pemanfaatan Perpustakaan di SDN 1 Karangan. 

Sebagai administrator, guru memiliki peran untuk melaksanakan 

administrator sekolah, seperti mengisi buku presensi siswa, buku daftar nilai, 

buku rapor, administrator kurikulum, administrator penilaian dan sebagainya. 

Bahkan, secara administratif para guru sebaiknya juga memiliki rencana 

mengajar, program semester dan program tahunan, dan yang paling penting 
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adalah menyampaikan rapor atau laporan pendidikan kepada orang tua siswa dan 

masyarakat.
94

  

Tugas dan tanggung jawab guru sebagai administrator adalah sebagai 

berikut: 1) Menguasai program pengajaran (garis-garis besar program); 2) 

Menyusun program kegiatan mengajar; 3) Menyusun model satuan pelajaran dan 

pembagian waktu; dan 4) Melaksanakan tata usaha kelas, antara lain pencatatan 

data murid. 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa tugas seorang guru sangat 

kompleks, bahwa guru dituntut agar berpartisipasi dalam administrasi pendidikan 

di sekolah. Guru juga harus ikut memperhatikan kepentingan-kepentingan 

sekolahnya, baik yang bersifat kurikuler maupun masalah-masalah di luar 

kurikuler. Suatu pembaharuan pendidikan tidak akan mencapai hasil yang 

diharapkan tanpa memperhatikan keikutsertaan guru secara optimal.
95

 

Seperti halnya peran guru dalam pemanfaatan perpustakaan sekolah agar 

menjadi ramai dikunjungi oleh para siswa maka guru di sini berusaha 

memberikan sebuah pelayanan dengan melengkapi buku-buku yang ada di 

perpustakaan sekolah, selain itu juga menyediakan dana dari bos untuk keperluan 

buku di perpustakaan, dan guru juga akan mengajukan proposal untuk dapat 

memperbarui perlengkapan yang ada di perpustakaan tersebut. 
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Selain itu, dalam pelaksanaan program-program untuk memperlancar 

jalannya perpustakaan agar lebih berkembang di SDN 1 Karangan yaitu dengan 

program-program yang otodidak, yaitu apabila siswa sudah jenuh dengan 

program-program yang telah di buat dari sekolah maka guru akan membuat 

program-program yang baru. Dan apabila program-program tersebut sudah tidak 

berjalan maka guru akan mencari cara alternatif. Selain itu guru di SDN 1 

Karangan juga mengikuti program yang diadakan dari pemerintah yaitu seperti 

kegiatan literasi sekolah yang sudah berjalan di sekolah sampai sekarang, jadi 

dengan begitu pelaksanaan pemanfaatan perpustakaan akan berjalan dengan baik. 

Penemuan tersebut juga didukung oleh teorinya Subroto yang dikutip 

oleh Ichsan dalam jurnalnya. Menurut Subroto ada beberapa komponen dalam 

administrasi sekolah yang dapat diperbuat oleh guru salah satunya yaitu dalam 

bidang administrasi tatalaksana sekolah, antara lain: merencanakan penggunaan 

ruang belajar, berpartisipasi dalam rapat-rapat sekolah, membantu penyusunan 

kalender sekolah, menyusun peraturan dan penyelenggaraan perpustakaan 

sekolah, membantu kelancaran ketatausahaan sekolah, berpartisipasi dalam 

program kesejahteraan guru dan pegawai, seperti masalah gaji dan lain-lain.
96

 

Menurut Usman dalam hubungannya dengan kegiatan administrasi 

seorang guru dapat berperan sebagai:  
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1. Pengambilan inisiatif, pengarah, dan penilaian kegiatan-kegiatan pendidikan. 

Hal ini berarti guru turut serta memikirkan kegiatan-kegiatan pendidikan yang 

direncanakan serta nilainya. 

2. Wakil masyarakat, yang berati dalam lingkungan sekolah guru menjadi 

anggota suatu masyarakat. Guru harus mencerminkan suasana dan kemauan 

masyarakat dalam arti yang baik. 

3. Orang yang ahli dalam mata pelajaran. Guru bertanggung jawab untuk 

mewariskan kebudayaan kepada generasi muda yang berupa pengetahuan. 

4. Penegak disiplin, guru harus menjaga agar tercapai suatu disiplin. 

5. Pelaksana administrasi pendidikan, di samping menjadi pengajar, guru pun 

bertanggung jawab akan kelancaran jalannya pendidikan dan ia harus mampu 

melaksanakan kegiatan-kegiatan administrasi. 

6. Pemimpin generasi muda, masa depan generasi muda terletak di tangan guru. 

Guru berperan sebagai pemimpin mereka dalam mempersiapkan diri untuk 

anggota masyarakat yang dewasa. 

7. Penerjemah kepada masyarakat, artinya guru berperan untuk menyampaikan 

segala perkembangan kemajuan dunia sekitar kepada masyarakat,khususnya 

masalah-masalah pendidikan.
97

 

Teori yang dikemukakan oleh Usman pada poin kelima bahwa pelaksana 

administrasi pendidikan, di samping menjadi pengajar, guru pun bertanggung 

jawab akan kelancaran jalannya pendidikan dan ia harus mampu melaksanakan 
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kegiatan-kegiatan administrasi. Teori ini mendukung penemuan peneliti ketika 

wawancara dengan penanggung jawab literasi sekolah dengan berusaha menjalin 

kerjasama dengan perpustakaan daerah, dan teman-teman sejawat guru dari 

sekolah lain. Kemudian juga berkolaborasi degan guru kelas di SDN 1 Karangan 

dengan siswa disuruh untuk mencari informasi yang berkaitan dengan materi 

pelajaran. Selanjutnya guru juga bertanggung jawab membuatkan buku kunjungan 

perpustakaan untuk siswa yang hadir dan peminjaman atau pengembalian buku di 

perpustakaan. Dengan begitu proses pelaksanaan kegiatan yang ada di 

perputakaan sekolah akan berjalan dengan lancar. 

Kegiatan lain yang bersangkutan dengan administrasi sekolah yang berada 

di teorinya Usman pada poin kesatu yaitu dengan pengambilan inisiatif, pengarah, 

dan penilaian kegiatan-kegiatan pendidikan. Hal ini berarti guru turut serta 

memikirkan kegiatan-kegiatan pendidikan yang direncanakan serta nilainya. Teori 

ini mendukung hasil wawancara dengan penjaga perpustakaan di SDN 1 

Karangan dengan memberikan sebuah penilaian dari kegiatan yang dilakukan 

siswa ketika berkunjung ke perpustakaan, dan memberikan pengarahan bagi 

siswa. Dengan begitu guru akan mengetahui jalan atau kegiatan mana yang dapat 

dilaksanakan untuk pelaksanaan program di perpustakaan. 

Teorinya Usman pada poin keempat bahwa penegak disiplin, guru harus 

menjaga agar tercapai suatu disiplin. Seperti yang disampaikan oleh penjaga 

perpustakaan sekolah yaitu bahwa dalam proses berkunjung ke perpustakaan 

dengan memberikan sebuah pengawasan bagi siswa untuk melihat sikap atau pun 
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tingkah laku yang dilakukan oleh siswa ketika di perpustakaan agar tidak terjadi 

sebuah hal yang mungkin tidak diinginkan, karena siswa SD tersebut belum 

memiliki kestabilan emosi yang seimbang. Dengan begitu masih dibutuhkan 

pengawasan yang lebih untuk siswa. 

Jadi peran guru di SDN 1 Karangan sebagai administrator dalam 

pemanfaatan perpustakaan sekolah yaitu berusaha untuk memberikan sebuah 

pelayanan yang baik dengan melengkapi buku-buku di perpustakaan, bertanggung 

jawab atas kegiatan siswa di perpustakaan, penilaian dan pengarahan kepada 

siswa, memberikan pengawasan sikap kepada siswa yang berkunjung ke 

perpustakaan, dan membuat perencanaan program-program yang berkualitas, 

selain itu juga mengikuti program yang diadakan dari pemerintah.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dari keseluruhan pembahasan skripsi ini, maka peneliti mengambil 

simpulan sebagai berikut: 

1. Peran guru sebagai fasilitator dalam pemanfaatan perpustakaan di SDN 1 

Karangan yaitu guru berusaha membantu siswa di kala siswa 

membutuhkannya dan guru berusaha menyediakan bermacam-macam buku 

untuk kebutuhan siswa belajar. Dengan begitu siswa akan lebih tertarik untuk 

berkunjung ke perpustakaan sehingga perpustakaan bisa menjadi lebih ramai 

dikunjungi oleh siswa dan pengetahuan siswa juga akan bertambah. 

2. Peran guru sebagai inovator di SDN 1 Karangan dalam pemanfaatan 

perpustakaan yaitu dengan guru terampil menggunakan cara yang bermacam-

macam seperti cara pembiasaan, cara iming-iming, dan secara tidak langsung 

dengan begitu perpustakaan sekolah menjadi lebih ramai dikunjungi oleh para 

siswa. Dan guru juga menciptakaan ide-ide yang inisiatif sehingga 

pemanfaatan perpustakaan bisa berjalan sampai sekarang dan didukung oleh 

gerakan literasi sekolah yaitu agar siswa gemar membaca di perpustakaan 

sekolah. 

3. Peran guru sebagai administrator di SDN 1 Karangan dalam pemanfaatan 

perpustakaan yaitu berusaha untuk memberikan sebuah pelayanan yang baik 
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dengan melengkapi buku-buku di perpustakaan, bertanggung jawab atas 

kegiatan siswa di perpustakaan, menilai dan memberi pengarahan kepada 

siswa, memberikan pengawasan sikap kepada siswa yang berkunjung ke 

perpustakaan, dan membuat perencanaan program-program yang berkualitas, 

selain itu juga mengikuti program yang diadakan dari pemerintah seperti 

gerakan literasi sekolah. Sehingga perpustakaan yang ada di SDN 1 Karangan 

bisa menjadi lebih maju dan ramai dikunjungi oleh para siswa. 

 

B. Saran  

Berpijak pada simpulan di atas, maka penulis mempunyai saran-saran 

yang dapat dijadikan masukan demi perbaikan dan peningkatan mutu atau hasil 

yang akan dicapai, adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan adalah 

sebagai berikut:   

1. Bagi Kepala Sekolah hendaknya selalu memberikan dorongan terhadap guru 

untuk memunculkan ide-ide demi mengoptimalkan dalam mengelola 

perpustakaan sekolah. 

2. Bagi Guru terutama untuk guru literasi sekolah agar terus menambah kerja 

sama dengan pihak luar dan selalu memberikan inovasi. Serta guru yang lain 

juga mampu menciptakan siswa untuk gemar pergi ke perpustakaan sekolah. 
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