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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoretis 

Dari segi teoretis, penelitian ini dapat memberikan acuan kepada pihak 

yang terkai untuk dapat memanfaatkan koleksi, sarana, dan layanan perpustakaan 

sekolah dengan baik. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa secara garis besar 

dapat membantu dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, menumbuhkembangkan penguasaan teknik membaca serta menemukan 

sumber-sumber pengajaran baru. Sehingga eksistensi perpustakaan sekolah dapat 

selalu eksis tidak hanya sebagai tempat pengarsipan semata, atau hanya tempat 

pajangan koleksi buku, piala dan lain sebagainya. 

Keberadaan perpustakaan semestinya memberikan fungsi yang lebih 

utamanya dalam menunjang proses pembelajaran khususnya mata pelajaran 

Pendidikan  Agama Islam. Sehingga eksistensi perpustakaan dalam proses 

pembelajaran Pendidikan  Agama Islam dapat memainkan perannya secara 

signifikan. 

1. Definisi Perpustakaan Sekolah  

Kata Perpustakaan berasal dari kata dasar “Pustaka”, yang mendapat 

imbuhan “Per dan an”, sehingga berarti tempat atau kumpulan bahan pustaka. 

Sedangkan pengertian sekolah adalah “Bangunan atau lembaga untuk belajar dan 

memberi pelajaran”.
1
  

                                                             
1
Soeatminah, Perpustakaan Keperpustakaan dan Pustakawan, (Yogyakarta: Kanisius, 

1992), hlm.32. 
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Menurut Rio Novriliam, perpustakaan merupakan tempat di mana bahan 

pustaka disimpan dan perpustakaan sekolah adalah sarana dan prasarana yang 

diharapkan dapat menunjang proses belajar mengajar di sekolah sehingga 

mendorong terwujudnya kualitas pendidikan Indonesia yang berperan penting 

dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Keberadaan perpustakaan sekolah adalah 

untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat lingkungan sekolah yang 

bersangkutan.
2
 

Menurut I Ketut Widiasa perpustakaan berperan sebagai media dan sarana 

untuk menunjang kegiatan belajar mengajar ditingkat sekolah. Oleh karena itu, 

perpustakaan sekolah merupakan bagian integral dari program penyelenggaraan 

pendidikan tingkat sekolah.
3
  

Menurut Supriyadi, sebagaimana dikutip oleh Bafadal, disebutkan bahwa 

perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang diselenggarakan di sekolah guna 

menunjang program belajar mengajar di lembaga pendidikan formal tingkat 

sekolah, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah, baik sekolah umum 

maupun lanjutan.
4
 

Sedangkan menurut Sulistyo-Basuki, Perpustakaan sekolah adalah 

perpustakaan yang tergabung pada sebuah sekolah, dikelola sepenuhnya oleh 

                                                             
2
 Rio Novriliam. Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah Sebagai Pusat Sumber Belajar di 

Sekolah Dasar Negeri 23 Painan Utara. (Padang: Universitas Negeri Padang. 2012)., hlm, 1-2 
3
 I Ketut Widia Sa. Manajemen Perpustakaan Sekolah. (Malang: Universitas Negeri 

Malang. 2007)., hlm, 1 
4
 Bafadal, Ibrahim, Pengelolaan perpustakaan sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 

hlm.4.  
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sekolah yang bersangkutan, dengan tujuan utama membantu sekolah untuk 

mencapai tujuan khusus sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya.
5
 

Perpustakaan sekolah harus dapat memainkan peran dalam memajukan 

masyarakat sekolah melalui ilmu pengetahuan dan informasi yang harus 

diwujudkan secara efektif dan efisien, sehingga perpustakaan sekolah perlu 

merealisasikan misi dan kebijakannya dalam memajukan masyarakat sekolah 

dengan penyelenggaraan perpustakaan dengan baik dan benar. Perpustakaan 

sekolah merupakan yang diselenggarakan pada sebuah sekolah, dikelola, 

sepenuhmya oleh sekolah yang bersangkutan, dengan tujuan pendidikan pada 

umumnya. 

Sekolah merupakan tempat penyenggaraan proses belajar mengajar, 

menanamkan dan, mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, dan 

teknologi, keterampilan, seni, serta, wawasan dalam rangka mencapai tujuan 

pendidikan nasional. Oleh karena itu, perpustakaan sekolah bukan hanya sekedar 

tempat penyimpanan bahan pustaka (buku, dan non buku), tetapi terdapat upaya 

untuk mendayagunakan agar koleksi-koleksi yang ada dimanfaatkan oleh 

pemakainya secara maksimal.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

perpustakaan sekolah merupakan sarana penunjang pendidikan yang 

diselenggarakan oleh sekolah melalui ketersediaan koleksi bahan-bahan pustaka 

yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran, sehingga tercapainya tujuan 

pendidikan sekolah. 

                                                             
5
 Sulistyo-Basuki, Pengantar ilmu perpustakaan, ( Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

1993), hlm.50.   
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2. Tujuan Perpustakaan Sekolah  

Tujuan perpustakaan sekolah adalah membantu sekolah dalam mencapai 

tujuannya sesuai dengan kebijakan sekolah dimana perpustakaan tersebut 

bernaung. Perpustakaan sekolah untuk memenuhi kebutuhan informasi dan ilmu 

pengetahuan pengguna yaitu siswa, guru, dan pegawai sekolah yang 

bersangkutan, tidak hanya mengumpulkan serta mengolah bahan pustaka saja, 

tetapi untuk membantu siswa menyelesaikan tugas-tugas sekolah dengan 

menyediakan koleksi yang sesuai dengan kurikulum sekolah yang ada. 

Tujuan perpustakaan sekolah menurut Pawit M Yusuf adalah sebagai 

berikut:  

a. Mendorong dan mempercepat proses penguasaan teknik membaca para 

siswa.  

b. Membantu menulis kreatif bagi para siswa dengan bimbingan guru dan 

pustakawan.  

c. Menumbuh kembangkan minat dan kebiasaan membaca para siswa.  

d. Menyediakan berbagai macam sumber informasi untuk kepentingan 

pelaksanan kurikulum.  

e. Mendorong, menggairahkan, memelihara, dan memberi semangat 

membaca dan semangat belajar bagi para siswa.  

f. Memperluas, memperdalam, dan memperkaya pengalaman belajar para 

siswa dengan membaca buku dan koleksi lain yang mengandung ilmu 

pengetahuan dan teknologi, yang disediakan oleh perpustakaan.  
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g. Memberikan hiburan sehat untuk mengisi waktu senggang melalui 

kegiatan membaca, khususnya buku-buku dan sumber bacaan lain yang 

bersifat kreatif dan ringan, seperti fiksi, cerpen, dan lainnya.
6
 

Menurut Sutarno tujuan perpustakaan adalah agar tercipta masyarakat 

yang terdidik, terpelajar, terbiasa membaca dan berbudaya tinggi. Dari beberapa 

pendapat diatas, dijelaskan bahwa tujuan didirikannya suatu perpustakaan sekolah 

adalah sebagai sumber belajar dengan menghimpun sumber ilmu pengetahuan 

yang berkaitan dengan kurikulum sekolah yang ada juga dapat menumbuhkan 

minat baca siswa, memperluas dan memperkaya pengalaman belajar siswa, 

sehingga dapat tercipta siswa yang terdidik, terpelajar dan berbudaya tinggi serta 

mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang merata.
7
 

Selain memiliki tujuan, perpustakaan sekolah juga mempunyai fungsi yang 

secara garis besarnya adalah sebagai pusat belajar dan mencari informasi yang 

dibutuhkan oleh siswa dan guru, baik mengenai masalah yang berhubungan 

langsung dengan mata pelajaran (buku teks) maupun penunjang buku teks oleh 

perputakaan. 

3. Fungsi Perpustakaan Sekolah 

Perpustakaan sekolah merupakan jantung sekolah. Perpustakaan sekolah 

secara umum merupakan pusat belajar siswa dan guru pustakawan madrasah, 

karena kegiatan yang paling nampak adalah belajar, baik yang berhubungan 

dengan mata pelajaran atau yang tidak berhubungan dengan mata pelajaran. 

                                                             
6
 Pawit M. Yusuf. Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah. (Jakarta: Kencana. 

2007)., hlm, 3 
7
 Sutarno. Perpustakaan dan Masyarakat. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2006)., hlm. 

25 
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Seperti berlatih menelusuri informasi, untuk mengisi waktu senggang atau 

rekreasi.
8
 

Fungsi perpustakaan secara umum adalah: 

a. Sumber kebudayaan, perpustakaan adalah tempat pengumpulan bahan 

pustaka yang merupakan hasil budi daya manusia dari seluruh dunia, yakni 

pencampuran kebudayaan antar bangsa untuk mempertinggi kebudayaan 

nasional. 

b. Sumber pendidikan, perpustakaan berfungsi sebagai tempat penyedia 

berbagai macam informasi, tentang ilmu pengetahuan yang dapat 

mempengaruhi perkembangan pengetahuan pribadi seseorang. 

c. Sumber penerangan, perpustakaan merupakan tempat kumpulan berbagai 

macam bahan pustaka untuk penerangan (informasi) bagi pengguna yang 

memerlukan. 

d. Sumber dokumentasi, perpustakaan berfungsi sebagai tempat menyimpan 

dokumen baik verbal maupun non verbal guna melayani kepentingan 

penyelidikan. 

e. Sumber rekreasi, perpustakaan berfungsi sebagai tempat rekreasi karena 

perpustakaan menyediakan buku-buku yang tidak menjemukan seperti 

buku cerita. 

f. Sumber inspirasi, perpustakaan berfungsi sebagai tempat yang dapat 

menumbuhkan pikiran-pikiran baru (inspirasi), karena perpustakaan 

menyediakan berbagai macam pikiran mabnusia yang berbentuk buku.
9
 

                                                             
8
 Bafadal, Ibrahim, op-cit., hlm. 6   
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Qalyubi menjelaskan bahwa setiap perpustakaan mempunyai fungsi yang 

sama yaitu: 

a. Penyimpanan, perpustakaan berfungsi sebagai wadah atau tempat 

menyimpan koleksi (informasi) yang diterimanya. 

b. Pendidikan, perpustakaan merupakan wadah untuk belajar seumur hidup, 

dalam artia semua masyarakat dapat belajar di perpustakaan walaupun 

mereka sudah bekerja atau meninggalkan bangku sekolah. 

c. Penelitian, perpustakaan menyediakan berbagai macam koleksi (informasi) 

untuk keperluan penelitian yang dilakukan oleh pemakai. 

d. Informasi, perpustakaan berfungsi sebagai penyedia informasi bagi 

pemakai yang disesuaikan dengan jenis perpustakaan. 

e. Rekreasi kultur, perpustakaan berfungsi menyimpan khasanah budaya 

bangsa yang berperan meningkatkan apresiasi budaya dari masyarakat 

sekitarnya.
10

 

Dari beberapa fungsi tersebut maka dapat dilihat bahwa sudah semestinya 

perpustakaan menjadi bagian integral dari sistem pembelajaran, bukan lagi 

menjadi pelangkap saja bagi keberadan sekolah. Akan tetapi perpustakaan sekolah 

memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:  

a. Fungsi edukasi (pendidikan)  

Perpustakaan menyediakan informasi yang meliputi bahan tercetak, 

terakam maupun koleksi lainnya sebagai sarana untuk menerapkan tujuan 

pendidikan. Koleksi bahan pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan sekolah dapat 

                                                                                                                                                                    
9
 Ibid., hlm. 6-7 

10
 Qalyubi, Sihabuddin dkk. Dasar-dasar ilmu perpustakaan dan informasi. (Yogyakarta: 

Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga, 2003), hlm. 15.   
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menumbuhkan dan membiasakan siswa mandiri mencari informasi. Koleksi 

perpustakaan sekolah biasanya berupa buku-buku fiksi dan non fiksi. Koleksi 

tersebut diadakan untuk mendidik siswa agar selalu belajar. Pengadaan koleksi 

juga harus melihat kebutuhan siswa, yakni buku apa yang dibutuhkan siswa 

serlain melihat pada kurikulum sekolah. Adanya perpustakaan sekolah menunjang 

dalam pendidikan di sekolah khususnya membaca. Kombinasi dalam pengadaan 

akan menunjang pendidikan sekolah. Melalui fungsi ini manfaat yang diperoleh 

adalah: 

1) Agar pengguna perpustakaan mendapat kesempatan untuk mendidik 

diri sendiri secara berkesimbangan.  

2) Untuk membangkitkan dan mengembangkan minat yang telah 

dimiliki pengguna yaitu dengan mempertinggi kreatifitas dan 

kegiatan intelektual.  

3) Mempertinggi sikap sosial dan menciptakan masyarakat yang 

demokratis.  

4) Mempercepat penguasaan dalam bidang pengetahuan dan teknologi 

baru.
11

 

b. Fungsi informasi  

Perpustakaan menyediakan berbagai informasi yang meliputi tercetak, 

Terakam maupun koleksi lainnya agar pengguna dapat mengambil berbagai ide 

dari buku yang ditulis oleh para ahli dari berbagai bidang ilmu. Memperoleh 

kesempatan untuk mendapatkan berbagai informasi yang tersedia di perpustakaan 

                                                             
11

 Bafadal Ibrahim,op-cit., hlm. 6. 
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dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Memperoleh informasi yang 

tersedia di perpustakaan untuk memecahkan masalah yang dihadap dalam 

kehidupan sehari-hari masyarakat sekolah. Karena itu perpustakaan setidaknya 

memiliki koleksi non-book material seperti majalah, bulletin, surat kabar, 

pamphlet, guntingan artikel (kliping), peta, dan juga alat-alat pendengar lainya 

seperti televise, radio dan sebagainya. 

c. Fungsi tanggungjawab administrasi,  

Maksud dari fungsi tanggungjawab administrasi adalah kegiatan rutin 

perpustakaan sekolah yang berkaitan dengan peminjaman dan pengembalian. 

Setiap peminjaman dan pengembaklian buku selalu dicatat oleh pustakawan. 

Siswa dalam meminjam dan mengembalikan buku harus menunjukkan kartu 

anggota perpustakaan. Selain mempunyai arti kegiatan rutin (fungsi 

tanggungjawab administrasi), juga mempunyai arti yang berkaitan dengan 

peraturan seperti, siswa tidak boleh membawa tas ke dalam ruang perpustakaan, 

tidak mengganggu temannya yang sedang belajar, membayar denda bagi siswa 

yang terlambat mengembalikan buku dan apabila hilang menggantinya. Hal 

tersebut akan mendidik siswa pada sikap tanggungjawab secara administratif. 

d. Fungsi riset, 

Fungsi lain perpustakaan sekolah adalah riset, karena koleksi yang dimiliki 

perpustakaan sekolah dapat membantu dalam melakukan riset, baik yang 

dilakukan oleh siswa maupun guru. Riset ini biasanya berbentuk riset literature 

atau dikenal dengan sebutan “library research” yaitu mengumpulkan data-data 

atau keterangan yang diperlukan dalam riset tersebut. 
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e. Fungsi rekreasi, 

Perpustakaan sekolah juga berfungsi sebagai tempat rekreasi, artinya 

bahwa perpustakaan sekolah dapat berfungsi sebagai tempat rekreasi melalui 

membaca koleksi yang dapat menghibur, seperti membaca buku-buku cerita, 

novel, roman, majalah, surat kabar, koleksi non-book atau memutar film yang 

mendidik, televisi serta mendengarkan radio. Dengan demikian siswa dapat 

menjadikan perpustakaan sebagai tempat rekreasi.
12

 Yang berguna untuk : 

1) Menciptakan kehidupan yang seimbang antara jasmani dan rohani,  

2) Mengembangkan minat rekreasi pengguna melalui berbagai bacaan dan 

pemanfaatan waktu senggang,  

3) Menunjang berbagai kegiatan kreatif serta hiburan positif.
13

 

Selanjutnya Qalyubi, mengemukakan bahwa fungsi perpustakaan sekolah 

dalam proses pembelajaran adalah: 

a. Sebagai sumber belajar mengajar, perpustakaan sekolah berfungsi 

membantu program pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tujuan yang 

ada pada kurikulun. Perpustakaan sekolah dapat mengembangkan 

kemampuan siswa dalam menggunakan sumber-sumber informasi. 

Perpustakaan sekolah merupakan tempat yang dapat membantu guru 

pustakawan sekolah dalam mengajar dan memperluas ilmu pengetahuan. 

b. Membantu peserta didik memperjelas dalam memperluas pengetahuan 

pada setiap bidang studi 

                                                             
12

 Bafadal Ibrahim,op-cit., hlm. 6-7.   
13

 Darmono. Perpustakaan Sekolah. (Jakarta: Grasindo. 2007)., hlm.3-4 
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c. Mengembangkan minat dan budaya baca yang menunjang kebiasaan 

belajar mandiri. 

d. Membantu anak untuk mengembangkan bakat, minat dan kegemarannya. 

e. Membiasakan anak untuk mencari informasi di perpustakaan. Kebiasaan 

mencari informasi sendiri akan membuat anak mahir atau menguasai 

dalam pencarian informasi dan memperlancar dalam mengikuti pelajaran 

selanjutnya. 

f. Tempat untuk mendapatkan koleksi rekreasi sehat melalui membaca buku-

buku bacaan yang sesuai dengan umur tingkat kecerdasan anak. 

g. Perpustakaan sekolah memperluas kesempatan belajar bagi peserta didik.
14

 

Berdasarakan uraian di atas, fungsi perpustakaan tidak hanya sebagai 

sumber informasi saja, melainkan dapat juga sebagai sarana pengembangan 

kreatifitas, karakter dan hiburan. 

4. Manfaat Perpustakaan Sekolah 

Dilihat dari fungsi perpustakaan, baik secara umum maupun secara 

khusus, perpustakaan sangat berguna bagi masyarakat. Oleh sebab itu 

perpustakaan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti perpustakaan sekolah 

yang juga membantu dalam mencapai tujuan sekolah. Manfaat perpustakaan 

sekolah menurut Bafadal adalah: 

a. Perpustakaan sekolah dapat menimbulkan kecintaan murid-murid terhadap 

membaca. 

                                                             
14

 Ibid., hlm. 10 
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b. Perpustakaan sekolah dapat memperkaya pengalaman belajar murid-

murid. 

c. Perpustakaan sekolah dapat menanamkan kebiasaan belajar mandiri yang 

akhirnya murid-murid mampu belajar mandiri. 

d. Perpustakaan sekolah dapat mempercepat proses penguasaan teknik 

membaca 

e. Perpustakaan sekolah dapat membantu perkembangan kecakapan 

berbahasa. 

f. Perpustakaan sekolah dapat melatih murid dalam menyelesaikan tugas-

tugas sekolah 

g. Membantu guru menemukan sumber-sumber pengajaran 

h. Perpustakaan sekolah dapat membantu murid, guru dan anggota staf 

sekolah dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi.
15

 

5. Layanan dan Kegiataan Perpustakaan Sekolah  

Layanan perpustakaan adalah bentuk layanan yang diberikan petugas 

kepada pengguna perpustakaan dalam memanfaatkan perpustakaan. Menurut 

Darmono, layanan perpustakaan adalah pemberian informasi kepada pemakai 

perpustakaan tentang hal-hal berikut :  

a. Segala bentuk informasi yang dibutuhkan pemakai perpustakaan, baik 

untuk dimanfaatkan di tempat ataupun untuk dibawa pulang untuk 

digunakan di luar ruang perpustakaan,  

                                                             
15

 Ibid, hal. 5   
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b. Manfaat berbagai sarana penelusuran informasi yang tersedia di 

perpustakaan yang merujuk pada keberadaan sebuah informasi.
16

 

Menurut Lasa Hs, ”Layanan perpustakaan merupakan upaya 

pemberdayaan yang dapat berupa penyediaan jasa sirkulasi, baca di tempat, 

pelayanan rujukan, penelusuran literatur, penyajian informasi terbaru, penyajian 

informasi terseleksi, pelayanan audio visual, pelayanan internet, bimbingan 

pemakai, jasa fotokopi, pelayanan reproduksi, pelayanan terjemahan, pelayanan 

pinjam antar perpustakaan, dan pelayanan konsultasi”.
17

 

Dari kedua definisi di atas dapat disimpulakan bahwa layanan 

perpustakaan adalah jasa layanan yang diberikan oleh perpustakaan kepada para 

penggunanya dalam memanfaatkan bahan pustaka yang dimiliki.  

Menurut M.Z. Eko Handoyo, layanan perpustakaan disebut layanan 

pustaka adalah layanan informasi pustaka/sumber informasi yang dilakukan oleh 

perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka. Layanan ini merupakan 

aktifitas perpustakaan dalam memberikan jasa perpustakaan kepada pemustaka. 

Jenis/divisi layanan pemustaka cukup banyak.
18

 

Adapun penyelenggaraan semua jenis/divisi layanan tersebut disesuaikan 

dengan kondisi di setiap perpustakaan dan kebutuhan pemustakanya. Jenis-jenis 

layanan tersebut antara lain:  

 

                                                             
16

 Darmono. Pengembangan Perpustakaan Sekolah Sebagai Sumber Belajar. (Malang: 

Universitas Terbuka. 2007)., hlm 165 
17

 Lasa Hs. Manajemen Perpustakaan Sekolah. (Yogyakarta: Pinus Book Publisher. 

2007)., hlm, 169 
18

 M. Z. Eko Handoyo. Layanan Perpustakaan. (Semarang: Universitas Negeri Semarang. 

2012)., hlm. 1 
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a. Layanan Sirkulasi  

Layanan sirkulasi merupakan unjung tombak jasa perpustakaan karena 

bagian sirkulasi berhubungan dengan masalah administrasi peminjaman bahan 

pustaka. Bagian sirkulasi berkaitan dengan masalah peredaran koleksi yang 

dimiliki perpustakaan. Tujuan layanan sirkulasi ini adalah memperlancar dan 

mempermudah proses peminjaman bahan psutaka untuk dibawa pulang oleh 

pemustaka. Pekerjaan pada bagian layanan sirkulasi dibagi menjadi 7 (tujuh) jenis 

yaitu: pendaftaran peminjaman, prosedur peminjaman, pemungutan denda, 

pengawasan buku-buku tendon (buku cadangan). Adminitrasi peminjaman, 

statistik peminjaman dan peminjaman, dan peminjaman antar perpustakaan.
19

 

b. Layanan Referensi/Rujukan  

Ada beberapa pengertian layanan referensi/rujukan, diantaranya yaitu:  

1) Layanan referensi/rujukan adalah bagian dari layanan diperpustakaan 

yang secara langsung dan intens berhubungan dengan pemustaka dan 

memberikan informasi.  

2) Salah satu kegiatan pokok perpustakaan yang secara khusus 

melayankan/menyajikan koleksi referensi kepada para pemustaka.  

3) Suatu kegiatan pelayanan untuk membantu para pemakai/pengunjung 

perpustakaan menemukan informasi dengan cara:  

a) Menerima pertanyaan-pertanyaan dari para pemakai/pengunjung 

Perpustakaan dan kemudian menjawab dengan menggunakan 

koleksi  

                                                             
19

 Ibid. 
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b) Memberi bimbingan untuk menemukan koleksi referensi dan 

mencari informasi yang dibutuhkan.  

c) Memberi bimbingan kepada para pemakai tentang penggunaan 

bahan pustaka koleksi referensi.
20

 

4) Layanan referensi/rujukan adalah layanan yang berhubungan dengan 

pemberian informasi dan bimbingan belajar.  

5) Layanan yang bersifat pribadi dan langsung yang member informasi 

yang dimiliki perpustakaan untuk berbagai tujuan, seperti untuk 

mencari literature khusus, kepentingan studi khusus, riset.  

6) Silang Layanan Perpustakaan adalah antar beberapa perpustakaan yang  

memberikan jasa layanan kepada pemustaka. Peminjaman koleksi antar 

pustaka dimungkinkan terjadi apabila antara perpustakaan tersebut 

terjalin kerja sama sesuai kesepakatan bersama. Biasanya hal ini 

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan perpustakaan karena bahan 

pustaka yang tidak dimilikinya, dapat juga berupa tukar-menukar 

informasi bahan pustaka maupun ekses gratis sesame anggota 

perpustakaan tersebut.
21

 

7) Layanan Literatur Sekunder  

a) Layanan abstrak dapat membantu pemustaka untuk mengetahui inti 

karangan sehingga dengan cepat pemustaka dapat mengetahui 

artikel  sesuai keperluannya absatrak dapat berupa artikel majalah, 

jurnal ilmiah, laporan penelitian, makalah atau kertas prasaran.  
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b) Layanan indeks terbagi dalam dua bagian yaitu topic dan lokasi, 

topic merupakan subyek yang berisi berbagai artikel.  

c) Layanan bibliografi melalui bibliografi dapat diketahui koleksi apa 

saja yang terdapat diperpustakaan layanan ini untuk memudahkan 

pemustaka dalam mencari bahan pustaka atau menunjukan 

keberadaan buku yang dicarinya.  

d) Layanan informasi terseleksi adalah sarana menginformasikan 

kepada pemustaka tentang butir-butir dalam literatur mutakhir, 

disampaikan secara langsung dan jelas sesuai pusat perhatiannya. 

Tujuan layanan informasi terseleksi ialah agar pemustaka 

mendapatkan informasi literatur terbaru khusus, yang ada 

hubungannya dengan bidang yang diminati dan pekerja pemustaka. 

Layanan informasi terseleksi memberikan layanan kepada 

perpustakaan berdasarkan minat atau subjk khusus. Layanan ini 

merupakan layanan yang bersifat individu atau kelompok. Pemakai 

menerima informasi melalui kecocokan subjek yang diminati.  

e) Layanan informasi kilat merupakan layanan yang diberikan kepada 

pemakai jasa perpustakaan dalam bentuk kumpulan fotocopy daftar 

isi majalah dalam subjek tertentu yang langganan perpeustakaan. 

Selain itu layanan ini dapat juga berupa fotokopi judul-judul buku 

terbaru yang dimiliki perpustakaan.
22
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B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian mengenai topik kajian Fungsi  Perpustakaan Sebagai Sumber 

Belajar Pada Mata Pelajaran Pendidikan  Agama Islam   Di Sekolah Menengah  

Kejuruan Negeri  7 Pekanbaru sebenarnya bukan penelitian yang benar-benar 

baru. Sejumlah peneliti telah melakukan kajian mengenai hal ini. Akan tetapi 

menurut hemat peneliti, masih ada hal-hal yang perlu untuk dikritisi dan 

dilakukan penelitian lanjutan terhadap penelitian terdahulu tersebut. Di antara 

peneliti yang telah mengkaji topik ini antara lain; 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Indah Fadliyyah Rakhmawati, 

Korelasi antara Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah dengan Prestasi Belajar 

Siswa pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Mts Ma’arif NU 2 

Kemranjen, Dari hasil penelitian ini, diperoleh angka korelasi antara Pemanfaatan 

Perpustakaan Sekolah dengan Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran SKI 

atau rxy adalah 0,337. Kemudian hasil t hitung dibandingkan dengan t tabel. Untuk 

kesalahan 5% uji dua pihak dan dk = n – 2 = 101 – 2 = 99, maka diperoleh t tabel 

= 1,6602. Berdasarkan perhitungan maka dapat dinyatakan Ho yang menyatakan 

tidak ada korelasi antara pemanfaatan perpustakaan sekolah dengan prestasi 

belajar pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam adalah ditolak, dan Ha 

diterima. Jadi kesimpulannya koefisien korelasi antara pemanfaatan perpustakaan 

sekolah dengan prestasi belajar Sejarah Kebudayaan Islam sebesar 0,337 adalah 

signifikan.
23
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Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yoke Herlyana, Peran Pustakawan 

Dalam Proses Pembelajaran Di Sekolah SMAN 81 Jakarta. Tujuan Penelitian ini 

adalah untuk mengetahui peran pustakawan sebagai mitra staf pengajar dalam 

proses pendidikan, sebagai mitra siswa dalam pembelajaran dan sebagai fasilitator 

dalam proses pendidikan. Jenis penelitian ini adalah diskriptif. Sedangkan 

pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Informan dalam 

penelitian kepala sekolah dan pustakawan. Dari hasil penelitian ini 

mengungkapkan peran pustakawan mitra staf pengajar adalah melakukan kerja 

sama degan guru dengan memaksimalkan potensi layanan perpustakaan sesuai 

yang dibutuhkan oleh guru. Peran pustakawan sebagai fasilitator dalam proses 

pembelajaran dengan menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan 

melakukan berbagai kegiatan promosi serta memberi dukungan kepada para siswa 

dan mereka dapat membaca sebagai suatu kesenangan.
24

 

Dari kedua penelitian tersebut, peneliti ingin menindaklanjuti dengan 

menekankan pada titik kritis sehingga penelitian ini berbeda dengan peneliti 

sebelumnya yakni mengenai fungsi  perpustakaan sebagai sumber belajar pada 

mata pelajaran Pendidikan  Agama Islam   Di Sekolah Menengah  Kejuruan 

Negeri  7 Pekanbaru. 
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C. Konsep Operasional 

Konsep Operasional adalah “konsep yang dibangun dari teori-teori yang 

digunakan untuk menjelaskan variabel-variabel yang akan diteliti”.
25

 Konsep 

operasional tersebut selanjutnya dijadikan alat ukur dalam suatu penelitian. 

Konsep operasional untuk fungsi perpustakaan sekolah ini ditulis dalam 

indikator-indikator sebagai berikut: 

No Indokator  Indokator Kinerja 

1 Sebagai sumber belajar 

mengajar, perpustakaan 

sekolah berfungsi membantu 

program pendidikan dan 

pengajaran sesuai dengan 

tujuan yang ada pada 

kurikulun. Perpustakaan 

sekolah dapat 

mengembangkan kemampuan 

siswa dalam menggunakan 

sumber-sumber informasi. 

Perpustakaan sekolah 

merupakan tempat yang dapat 

membantu guru pustakawan 

a. Siswa terbantu dengan tersedia 

buku-buku pelajaran Pendidikan  

Agama Islam pendukung 

b. Siswa terbantu dengan dapat 

mengajukan pertanyaan 

mengenai pembelajaran pai 

kemudian dijawab dengan 

koleksi perpustakaan 

c. Siswa terbantu dengan diberikan 

bimbingan untuk menemukan 

koleksi referensi dan mencari 

informasi yang dibutuhkan  
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sekolah dalam mengajar dan 

memperluas ilmu 

pengetahuan. 

2 Membantu siswa dalam 

memperluas pengetahuan 

pada bidang studi 

Pendidikan  Agama Islam 

a. Siswa terbantu dengan adanya 

ruangan diskusi sehingga 

meningkatkan potensi siswa  

dalam mengembangkan 

wawasan  pengetahuan peserta 

didik  

b. Siswa terbantu dengan  

Ketersedian  media  dan sumber 

belajar yang memungkinkan 

siswa memperoleh  pengalaman 

belajar secara kongkrit 

3 Mengembangkan minat dan 

budaya baca yang 

menunjang kebiasaan 

belajar mandiri 

a. Siswa terbantu dengan suasana 

pustaka yang nyaman 

b. Siswa terbantu dengan 

tersusunnya buku koleksi 

perpustakaan yang rapi  

4 Membantu siswa untuk 

mengembangkan bakat, 

minat dan kegemarannya 

a. Siswa terbantu dengan 

tersedianya sumber referensi 

yang tersedia 

b. Siswa terbantu dengan 

keberadaan perpustakaan dalam 

mengembangkan bakat, minat 

dan kegemarannya 

5 Membiasakan anak untuk 

mencari informasi di 

a. Siswa terbantu dengan adanya 

katalog 
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perpustakaan. Kebiasaan 

mencari informasi sendiri 

akan membuat anak mahir 

atau menguasai dalam 

pencarian informasi dan 

memperlancar dalam 

mengikuti pelajaran 

selanjutnya 

b. Siswa terbantu dengan adanya 

nomor seri buku referensi 

6 Tempat untuk mendapatkan 

koleksi rekreasi sehat 

melalui membaca buku-

buku bacaan yang sesuai 

dengan umur tingkat 

kecerdasan anak 

a. Siswa terbantu dengan ruangan 

tempat belajar yang bersih 

b. Siswa terbantu dengan  susunan 

perpustakaan yang rapi 

7 Perpustakaan sekolah 

memperluas kesempatan 

belajar bagi peserta didik 

a. Siswa terbantu dengan diberikan 

jasa peminjaman buku koleksi 

perpustakaan 

b. Siswa terbantu dengan buku 

perpustakaan yang online 

c. Siswa terbantu dengan di 

fasilitasi WIFI gratis 

 

 

 


