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Waktu lalu Guru dianggap sumber 
informasi bagi siswa

Perkembangan ilmu & teknologi dan arus 
informasi mulai menggeser peran guru 

melalui media massa, TV & radio, 
internet, buku

Pelajaran dalam kelas dan buku teks tetap 
berperanan penting



Perpustakaan 
sekolah sebagai 
sumber belajar

Sarana pendidikan lain 

Siswa Proses pendidikan Tujuan
pendidikan

Perpustakaan        Guru

Lingkungan
pendidikan



Fungsi Perpustakaan 
Sekolah
Sumber belajar

Menggunakan perpustakaan 
secara tepat guna, siswa 

dapat memperdalam 
pemilikan & penghayatan 

pengetahuan yang 
disampaikan guru



Fungsi Perpustakaan 
Sekolah
Sumber informasi

Fungsi koleksi untuk 
memperluas cakrawala 

pengetahuan & ketrampilan



Fungsi Perpustakaan 
Sekolah
Sumber rekreasi

Koleksi ringan & segar 
memberikan keselarasan, 

keserasian & keseimbangan 
perkembangan pengetahuan, 

ketrampilan, nilai & sikap 
hidup guru & siswa



Fungsi Perpustakaan 
Sekolah
Sumber penelitian

Bagi pustakawan, eksistensi perpustakaan 
sangat penting dalam bidang kariernya

Bagi guru, permasalahan perpustakaan 
dapat diangkat sebagai karya tulis 

ilmiah untuk karier
Bagi peneliti & praktisi, perpustakaan 
menarik untuk diteliti & dikembangkan 

sebagai pusat sumber belajar di sekolah



Peran Guru dalam 
Mengembangkan 

Perpustakaan Sekolah
Pengertian & perhatian kepala sekolah
Kreativitas dan upaya guru/pustakawan 

mengelola perpustakaan & memotivasi 
minat baca siswa

Pengertian guru tentang peranan penting 
perpustakaan dalam dunia pendidikan

Hubungan timbal balik kepala sekolah, 
guru/pustakawan, siswa



Kendala Mengembangkan 
Perpustakaan Sekolah

Sumberdaya pengelola
Dukungan pimpinan sekolah, guru, wali 

murid
Fasilitas perpustakaan
Sumberdaya keuangan

Koleksi buku
Minat baca siswa



Motivasi Guru Mengelola 
Perpustakaan Sekolah

Motivasi utama adalah minat pada diri guru sendiri 
mengelola perpustakaan, bagaimana kreativitas 

guru antara mengajar & mengelola 
perpustakaan

Sumberdaya yang tersedia di sekolah adalah 
faktor pendukung

Sistem pendidikan yang maju dengan kurikulum 
dinamis menuntut sekolah mengelola sumber 

pengetahuan
Dukungan dari kepala sekolah, guru, wali murid



Motivasi Guru Mengelola 
Perpustakaan Sekolah

Berperan aktif meningkatkan partisipasi siswa dalam minat 
baca dengan membentuk kelompok baca, partisipasi 

siswa dalam membantu guru mengelola perpustakaandan 
membantu pemanfaatan buku perpustakaan

Memberikan sentuhan langsung melalui pelatihan dan 
praktek mengelola perpustakaan, lomba perpustakaan 

antar sekolah, kerja sama dengan masyarakat, kunjungan 
kerja sama dengan instansi

Perpustakaan dapat dijadikan sumber penelitian, bagi guru 
permasalahan perpustakaan dapat diangkat sebagai 

karya tulis ilmiah untuk karier



Dukungan Guru
Penumbuhan minat & kegemaran membaca, 

seperti mewajibkan siswa pinjam buku & 
kunjungan perpustakaan bersama

Pengembangan kemampuan membaca 
dengan tugas membaca buku dalam 
kelas, meringkas buku, buat kliping, 

lomba karya sastra, tugas mencari buku 
baru



Dukungan 
Pustakawan

Pengembangan koleksi dengan usul kepala 
sekolah mengusahakan buku baru
Peningkatan pengenalan koleksi 

perpustakaan dengan pameran buku 
Peningkatan layanan perpustakaan

Pembinaan & peningkatan kerja dengan 
pelatihan



Dukungan Wali 
Murid

Peningkatan kepedulian dengan 
menganggarkan dana untuk 

perpustakaan
Menganjurkan orangtua agar siswa 

membiasakan membaca
Menghimpun buku dari orangtua

Berperan serta dalam kelompok membaca 
di sekolah



Perpustakaan adalah 
Jendela Dunia

Membaca adalah Kuncinya


