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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoretis

1. Tinjauan Tentang Aktivitas Siswa

a. Pengertian Aktivitas Siswa

Aktivitas artinya segala perbuatan yang sengaja dirancang oleh

guru untuk memfasilitasi kegiatan belajar siswa seperti kegiatan diskusi,

demonstrasi, simulasi, melakukan percobaan, dan lain sebagainya.13 Siswa

adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya

melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan

tertentu.14 Jadi aktivitas siswa ialah kegiatan proses belajar mengajar yang

dilakukan oleh masyarakat sekolah untuk mencapai keberhasilan.

Kegiatan-kegiatan tersebut dapat diperoleh dari fungsi

perpustakaan yang menyediakan berbagai rujukan sebagai referensi.

Kegiatan-kegiatan itu juga dapat berjalan lancar apabila siswa tersebut

mengadakan kegiatan belajar. Belajar dapat digolongkan menjadi dua

kategori, diantaranya belajar yang dilakukan secara sadar yakni dilakukan

siswa/mahasiswa itu sendiri tanpa pengaruh atau bimbingan guru dan

dilakukan siswa/mahasiswa dengan bimbingan orang lain didalam situasi

sekolah.15

13 Wina Sanjaya, Loc.Cit
14 Ramayulis, Loc.Cit
15 Slameto, Proses Belajar Mengajar Dalam Sistem Kredit Semester, Jakarta: Bumi

Aksara, h. 80
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Ungkapan ini menunjukkan adanya dua jenis aktivitas belajar, yaitu

belajar sendiri dan dengan bimbingan orang lain. Adapaun yang dimaksud

dengan belajar sendiri adalah belajar dengan inisiatif sendiri tanpa

diperintah dari orang lain. Sedangkan belajar atas bimbingan orang lain

adalah proses belajar yang tidak didasari inisiatif orang itu sendiri.

b. Macam-macam Aktivitas Siswa di Perpustakaan

Macam-macam aktivitas dapat dilakukan oleh siswa dalam

memanfaatkan perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar antara lain:

1) Mencari buku referensi untuk dijadikan referensi mata pelajaran.
2) Menggunakan perpustakaan sebagai tempat menambah wawasan

dengan cara lebih banyak menggunakan waktu luang di
perpustakaan untuk membaca buku.

3) Menggunakan perpustakaan sebagai tempat diskusi antar teman
sekolah.

4) Menyelesaikan tugas-tugas sekolah.
5) Meminjam buku di perpustakaan untuk dibaca dirumah.
6) Mencari berbagai informasi dengan membaca berbagai referensi.
7) Siswa menggunakan perpustakaan sebagai tempat untuk penelitian.16

2. Tinjauan Tentang  Perputakaan Sekolah

a. Pengertian Perpustakaan Sekolah

Menurut Sutarno Perpustakaan adalah ruangan, bagian dari

gedung/bangunan atau gedung itu sendiri yang berisi buku-buku koleksi

yang disusun dan diatur demikian rupa, sehingga mudah untuk dicari dan

dipergunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh pembaca.17

Ibrahim Bafadal dalam bukunya Pengelolaan Perpustakaan

menyatakan :

16 Ibrahim Bafadal, Op.Cit, h. 8
17 Sutarno, Loc.Cit.
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Perpustakaan adalah suatu unit kerja dari suatu badan atau lembaga
tertentu yang mengelola bahan-bahan pustaka, baik berupa buku-
buku maupun bukan berupa buku (non book material) yang diatur
secara sistematis menurut aturan tertentu sehingga dapat digunakan
sebagai sumber informasi oleh setiap pemakainya.18

Menurut Wafford sebagaimana dikutip oleh Darmono dalam

bukunya Perpustakaan Sekolah bahwa perpustakaan sebagai salah satu

organisasi sumberbelajar yang menyimpan, mengelola dan memberikan

layanan bahan pustaka baik buku maupun non buku kepada masyarakat

tertentu maupun masyarakat umum.19

Perpustakaan tidak hanya sebagai tumpukan buku tanpa ada

gunanya, tetapi perpustakaan harus dapat dijadikan sumber informasi bagi

setiap yang membutuhkannya. Dengan kata lain tumpukan buku yang

dikelola dengan baik itu baru dapat dikatakan sebagai perpustakaan,

apabila dapat memberi informasi bagi setiap yang memerlukan. Sudah

barang tentu tingkat kemampuan memberikan informasi tersebut

tergantung kepada bahan pustaka yang tersedia serta keahlian

pustakawannya.

Muljani A. Nurhadi mengatakan Perpustakaan adalah suatu unit
kerja yang berupa tempat mengumpulkan, menyimpan dan
memelihara koleksi bahan pustaka yang dikelola dan diatur secara
sistematis dengan cara tertentu, untuk digunakan secara kontiniu
oleh pemakainya sebagai sumber informasi.20

Tugas pokok dari perpustakaan adalah the preservatin of

knowledge yang artinya mengumpulkan, memelihara, dan

18 Ibrahim Bafadal, Op.Cit, h. 3
19 Darmono, 2007, Perpustakaan Sekolah, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia,

h. 2
20 Muljani A.Nurhadi,  1983, Sejarah Perpustakaan dan Perkembangannya di Indonesia,:

Yogyakarta: Andi Offset, h. 4
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mengembangkan semua ilmu pengetahuan atau gagasan-gagasan manusia

dari zaman ke zaman. Menurut Muljani A. Nurhadi, ia mengatakan:

Perpustakaan sekolah adalah semua perpustakaan yang
diselenggarakan di sekolah baik tingkat sekolah dasar maupun
sekolah tingkat lanjutan guna menunjang proses belajar mengajar
di sekolah. Perpustakaan sekolah merupakan salah satu sarana
edukatif di sekolah yang langsung dibutuhkan untuk mempertinggi
daya saraf dan kemampuan penalaran murid dalam proses
pendidikan serta membantu memperluas cakrawala pengetahuan
guru dalam kegiatan mengajar.21

Perpustakaan sekolah sebagai alat pendidikan hendaknya dapat

menimbulkan rangsangan positif, dapat menimbulkan serta menggairahkan

minat baca, dan memupuk daya berpikir serta kritik dan dapat

meningkatkan aktivitas belajar. Hal ini sesuai dengan pendapat M. Hafi

Anshari yang mengatakan:

Perpustakaan khususnya di sekolah mempunyai arti penting dalam
kemajuan pendidikan, sebab perpustakaan mempunyai fungsi
sebagai pendorong bagi anak-anak untuk belajar lebih giat dan
sebagai penyalur aspirasi dan keinginan anak untuk berkembang
sesuai yang diinginkan oleh pendidik modern, dimana anak didik
dan seluruh pribadinya berkembang, tidak saja terbatas pada apa
yang dberikan di sekolah saja sehingga perpustakaan berfungsi
untuk menambah ilmu pengetahuan.22

Jadi perpustakaan sekolah merupakan alat pendidikan yang tidak

terpisahkan dengan alat pendidikan yang lain. Perpustakaan sekolah

sebagai sarana pendidikan betujuan untuk membantu tercapainya

pendidikan melalui lembaga formal. Penyelenggaraan perpustakaan

sekolah bukan hanya untuk mengumpulkan dan menyimpan bahan-bahan

pustaka. Perpustakaan sekolah akan bermanfaat apabila benar-benar

21 Ibid, h. 9
22 M. Hanafi Anshari, Op.Cit, h. 50
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memperlancar tujuan proses belajar mengajar di sekolah. Sehingga murid-

murid mampu mencari, menemukan, menyaring, memiliki informasi,

murid-mrid terbiasa belajar mandiri, murid-murid terlatih kearah tanggung

jawab. Perpustakaan dapat memberi pelayanan yang sifatnya luas dan

lebih aktif lagi. Pelayanan ini sebagai berikut:

1) Memberi stimulus dan guidance untuk memenuhi minat-minat dan
kebutuhan-kebutuhan pada anak didik.

2) Membantu siswa dalam kegiatan belajar mereka.
3) Mengajar siswa bagaimana menggunakan buku dan fasilitas –

fasilitas perpustakaan lainnya dan membantu memperkembangkan
percakapan mereka tentang perpustakaan.23

b. Pentingnya Perpustakaan

Perkembangan ilmu pengetahuan memiliki berbagai dimensi, gerak

dan ruang waktu dari setiap kurun waktu denga cara jeli dan teliti melihat

berbagai sumber informasi yang menghantarkan pengetahuan kearah

kemajuan, maka perpustakaan menjadi urat nadi perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi. Dengan bertahapnya perkembangan ilmu

pengetahuan yang berbeda dalam setiap dimensi itu maka sebagai alat

pemicu dan  pengembangan yang dibutuhkan tidak lain adalah

perpustakaan yang menjadi sasaran dalam dunia siswa.

Menurut Mbulu dikutip oleh Darmono dalam bukunya

Perpustakaan Sekolah menyatakan bahwa perpustakaan sekolah sangat

diperlukan keberadaannya dengan pertimbangan bahwa:

23 Soejono Trimo, 1992, Pedoman Pelaksanaan Perpustakaan, Bandung: PT.Remaja
Rosdakarya, h.57
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1) Perpustakaan sekolah merupakan sumber belajar di lingkungan
sekolah

2) Perpustakaan sekolah merupakan salah satu komponen system
pengajaran

3) Perpustakaan sekolah merupakan sumber untuk menunjang kualitas
pendidikan dan pengajaran

4) Perpustakaan sekolah sebagai laboratorium belajar yang
memungkinkan peserta didik dapat mempertajam dan memperluas
kemampuan untuk membaca, menuliss, berfikir dan
berkomunikasi.24

Mengingat begitu pentingnya perpustakaan, hendaknya seorang

siswa itu dapat memupuk kemampuan memanfaatkan perpustakaan

sekolah sebagai sumber belajar yang harus dimulai dengan mengenal

organisasi dan jenis koleksi perpustakaan tantang buku-buku dan referensi

(acuan).

Pernyataan diatas, jelaslah bahwa perpustakaan merupakan salah

satu yang perlu dipersiapkan dan diadakan di lingkungan pendidikan,

karena perpustakaan dapat menjunjung pendidikan dan yang terpenting

siswa dapat mendayagunakan sumber informasi yang terdapat di

perpustakaan dan jasa informasi yang tersedia. Arifin, dalam bukunya

Kapita Selekta Pendidikan mengatakan bahwa:

Perlu diadakan di dalam semua lingkungan pendidikan sarana-
sarana lainnya yang bersifat pisik seperti fasilitas peribadatan dan
buku-buku bacaan yang bernilai moral religius dan yang
memotivasi perilaku susila atau sopan santun sosial dan nasional,
disamping mendorong terciptanya kemampuan kreatif dalam
berilmu pengetahuan dan sebagainya.25

24 Darmono, Op.Cit, h. 3
25 Arifin, 1990, Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum), Jakarta: Bumi Aksara, h.1
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c. Maksud dan Tujuan Perpustakaan Sekolah

1) Maksud dibentuknya perpustakaan

a) Tempat mengumpulkan atau menghimpun informasi,

perpustakaan tersebut mempunyai kegiatan yang terus menrus

untuk menghimpun sebanyak sumber informasi untuk dikoleksi.

b) Sebagai salah satu pusat informasi, sumber belajar, penelitian,

dan rekreasi, preservasi serta kegiatan ilmiah lainnya.

Memberikan layanan kepada pemakai seperti membaca,

meminjam, meneliti, dengan cara cepat, tepat  mudah dan murah.

c) Membangun tempat informasi yang lengkap dan “up to date” bagi

pengembangan pengetahuan (knowledge) keterampilan (skill) dan

perilaku atau sikap (attitude).

2) Tujuan perpustakaan sekolah

Menurut Lasa HS tujuan dari perpustakaan sekolah antara lain:

a) Menumbuhkembangkan minat baca tulis siswa dan guru.

b) Mengenalkan teknologi informasi.

c) Membiasakan akses informasi secara mandiri

d) Memupuk bakat dan minat.26

3) Manfaat Perpustakaan Sekolah

Perpustakaan sekolah akan bermanfaat apabila perpustakaan

sekolah itu benar-benar dapat menunjang kelamcaran proses belajar

mengajar di sekolah agar siswa dapat mencari informasi, bisa belajar

26 Lasa HS, 2007, Manajemen Perputakaan Sekolah, Yogyakarta: Pinus Book Publisher,
hh.14-15
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mandiri, berlatih dan bertanggung jawab dan selalu mengikuti

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut Bafadal, secara rinci manfaat perpustakaan di sekolah

dasar maupun disekolah menengah adalah sebagi berikut:

a) Perpustakaan sekolah dapat menimbulkan kecintaan murid-murid
terhadap membaca.

b) Perpustakaan 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-murid kearah tanggung
jawab.

g) Perpustakaan sekolah dapat memperlancar murid-murid dalam
menyelesaikan tugas-tugas sekolah.

h) Perpustakaan sekolah dapat membantu guru dalam menemukan
sumber-sumber pengajaran.

i) Perpustakaan sekolah dapat membantu murid-murid, guru-guru,
dan anggota staf sekolah dalam mengikuti perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.27

Pernyataan serupa juga dipaparkan Warkitri dkk yang

mengklasifikasikan manfaat perpustakaan dalam empat aspek, antara

lain:

a) Aspek komunikasi dan informasi
(1) Para guru dan siswa dapat mempertimbangkan serta memilih

ide-ide yang dapat diserap dan dimanfaatkan.
(2) Para guru dan siswa mendapat kesempatan memakai

informasi yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu dalam
bidang pengajaran apapun.

(3) Melalui informasi atau ide yang di perpustakaan, diperoleh
para siswa dan guru dapat memecahkan masalah yang
dihadapi dalam kehidupan dalam  di masyarakat.

27 Ibrahim Bafadal, Op.Cit, hh.5-6
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b) Aspek pendidikan meliputi:
(1) Dengan perpustakaan, setiap orang dapat memanfaatkan

kesempatan untuk mendidik diri sendiri.
(2) Perpustakaan dapat membangkitkan dan mengembangkan

kreativitas dan kegiatan intelektual yang bebas.
(3) Perpustakaan dapat mendorong kecepatan pemecahan

masalah dalam diskusi, organisasi, karena beberapa bahan
acuan diskusi dapat diperoleh di perpustakaan.

(4) Perpustakaan dapat mempertinggi sikap sosial dan
membentuk masyarakat yang demokratis.

c) Aspek kebudayaan meliputi:
(1) Meningkatkan mutu kehidupan.
(2) Meningkatkan minat terhadap keindahan dan kesenian.
(3) Mendorong tumbuhnya kreativitas, seni dan kebebasan

berbudaya.
(4) Mengembangkan sifat-sifat hubungan manusia secara positif,

yang menunjang  kehidupan manusia yang harmonis sesuai
budaya antar suku bangsa dan antar bangsa.

d) Aspek rekreasi, meliputi:
(1) Memberi kesempatan memenuhi kebutuhan jasmani dan

rohani.
(2) Memberi kesempatan mengembangkan hoby dari bakat atau

sekedar menyalurkan minat, rekreasi dan pengisian waktu
senggang.

(3) Menunjang kegiatan-kegiatan hiburan yang positif dan kreatif
dalam bentuk pameran buku, display, pemutaran film kartun
dan lain sebagainya.28

Siswa dapat memanfaatkan perpustakaan dengan berbagai cara,

diantaranya sebagai berikut:

1) Mengunjungi perpustakaan

Mengunjungi perpustakaan ini menggambarkan kepada kita
tingkat minta siswa dalam belajar. Siswa yang selalu
mengunjungi perpustakaan dan bermaksud mencari buku-buku,
bahan-bahan pelajaran sebagai sumber belajar, dalam rangka
memperkaya ilmu pengetahuan menunjukkan sikap kebiasaan
yang positif bagi siswa. Setiap siswa yang unggul harus dapat
menyambungkan dirinya dengan perpustakaan. Cara terbaik
mengunjunginya tidak hanya sekali melainkan suatu kebiasaan.29

28 H.Warkitri, dkk, 1991, Program Pengalaman Lapangan, Jakarta: Universitas Terbuka,
hh. 128-129

29 The Liang Gie, 1994, Cara Belajar yang Efisien, Jakarta: Liberti, h. 47
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2) Membaca dan mempelajari buku-buku yang ada di perpustakaan

Kegiatan belajar di sekolah tidak akan terlepas dari membaca,

menjawab pertanyaan, menyelesaikan tugas serta semua bentuk dan

cara belajar lainnya yang bertujuan untuk mendapatka ilmu

pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir dan menambah

pembendaharaan kata dari berbagai sumber bacaan.

Perpustakaan merupakan gudang buku, buku merupakan gudang

ilmu. Seperti kata pepatah “Buku adalah gudang ilmu”, ini merupakan

ungkapan yang menyatakan pentingnya proses membaca menambah

wawasan pengetahuan.30

Disamping itu, siswa harus dapat memanfaatkan perpustakaan

karena sebagaimana telah dikatakan perpustakaan adalah salah satu alat

yang vital dalam setiap program pendidikan, pengajaran dan penelitian

bagi lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan.31 Perlu ditegaskan,

antara fungsi pendidikan dan perpustakaan harus sejalan. Kemungkinan

itu sudah jelas karena antara dunia pendidikan dan perpustakaan

merupakan sistem yang saling menunjang.

d. Fungsi Perpustakaan Sekolah

1) Fungsi Edukatif

Adanya buku yang disediakan di perpustakaan membiasakan

murid-murid belajar mandiri tanpa bimbingan guru, baik secara

individual maupun kelompok. Adanya perpustakaan sekolah dapat

30 Lilik H.S, 1991, Rahasia Sukses Belajar di Perguruan Tinggi, Bahagia Pekalongan, h.
39

31 Sujono Trimo, Op.Cit, h. 1
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meningkatkan interes membaca murid-murid, sehingga teknik membaca

semakin lama semakin dikuasai oleh murid-murid. Selain itu di dalam

perpustakaan sekolah tersedia buku-buku yang sebagian besar

pengadaannya disesuaikan dengan kurikulum sekolah. Hal ini dapat

menunjang pendidikan disekolah. Oleh sebab itu, kiranya dapat

dikatakan bahwa perpustakaan sekolah itu memiliki fungsi edukatif.

2) Fungsi Informatif

Perpustakaan yang sudah maju tidak hanya menyediakan bahan-

bahan pustaka yang berupa buku-buku, tetapi juga menyediakan bahan-

bahan yang bukan berupa buku (non book material) seperti majalah,

surat kabar, guntingan artikel, peta, bahkan juga dilengkapi dengan alat-

alat pandang dengar seperti televisi, tape recorder dan sebagainya.

Semua ini akan memberikan informasi atau keterangan yang diperlukan

murid-murid.

3) Fungsi Rekreasi

Dengan disediakannya koleksi yang bersifat ringan seperti surat
kabar, majalah umum, buku-buku fiksi, dan sebagainya, diharapkan
dapat menghibur pembacanya disaat yang memungkinkan.
Misalnya dikala ada waktu senggang sehabis belajar seharian, bisa
memanfaatkan jenis koleksi ini sehingga terhibur karenanya.
Meskipun ini bukan fungsi yang utama hanya sebagai pelengkap
saja, namun sangat penting kedudukannya. Pada pelaksanaannya
orang tidak mungkin harus berhadapan dengan buku atau bacaan
ynag lebih serius dan sedikit memusingkan. Adakalanya mereka
menginginkan bahan-bahan yang ringan dan bersifat menghibur
seprti misalnya buku-buku cerita dan surat kabar.32

32 Pawit M. Yusuf dan Yaya Suhendar, 2010, Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan
Sekolah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hh. 4-6, cet. 3
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4) Fungsi Riset

Adanya bahan pustaka yang lengkap, murid-murid dan guru-guru

dapat melakukan riset, yaitu mengumpulkan data atau keterangan yang

diperlukan.

e. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Aktivitas Siswa Dalam

Memanfaatkan Perpustakaan

1) Pengadaan bahan pustaka

Perpustakaan sekolah akan dapat berfungsi sebagai sumber

belajar apabila di dalam perpustakaan sekolah tersebut tersedia banyak

bahan pustaka. Dengan adanya bahan pustaka ini siswa dapat belajar

mencari informasi yang diinginkan.33 Sedangkan perpustakaan sekolah

yang kurang bahkan tidak ada bahan pustakanya membuat siswa jarang

bahkan tidak akan mau ke perpustakaan.

2) Gedung dan ruang perpustakaan

Gedung dan ruangan yang di desain dengan baik dapat

membuat pengunjung nyaman, menyenangkan, dan menarik sebagai

tempat belajar. Namun jika gedung dan ruangan perpustakaan tidak

yang tidak nyaman membuat pengunjung malas untuk mengunjungi

perpustakaan.

3) Sumber daya pemustaka sebagai pengelola

Perpustakaan akan dinilai baik secara keseluruhan oleh

pengguna, jika mampu memberikan layanan yang terbaik, dan dinilai

33 Ibrahim Bafadal, Op.Cit, h. 25
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buruk secara keseluruhan, jika layanan yang diberikan buruk. Hal ini

karena kegiatan layanan merupakan kegiatan yang mempertemukan

langsung antara petugas dengan pengguna perpustakaan.

4) Sarana dan prasarana perpustakaan seperti TI (teknologi Informasi)

Pemanfaatan teknologi modern diharapkan dapat memperbaiki

kinerja perpustakaandan meningkatkan kepuasan penggunanya.34

B. Penelitian Relevan

Judul penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis dan

membantu penulis dalam penyusunan proposal ini yaitu:

1. Peranan Perpustakaan Sekolah Dalam Menunjang Proses Pembelajaran di

Madrasah Tsanawiyah Negeri Pekanbaru oleh Dewiyana (NIM.

10713000065), seorang mahasiswi jurusan Pendidikan Ekonomi,

penelitiannya memberikan kesimpulan akhir bahwa Peranan Perpustakaan

Sekolah Aktivitas Siwa Dalam Menunjang Proses Pembelajaran di

Madrasah Tsanawiyah Negeri Pekanbaru adalah cukup optimal membantu

siswa dalam proses pembelajaran.

2. Pengaruh Minat Siswa Mengunjungi Perpustakaan Sekolah Terhadap

Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Di

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pangean Kec. Pangean Kabupaten

Kuantan Singingi oleh  Indra Jelita (NIM. 10611006304), seorang

mahasiswi jurusan Pendidikan Ekonomi, penelitiannya memberikan

kesimpulan akhir bahwa Pengaruh Minat Siswa Mengunjungi Perpustakaan

34 F. Rahayuningsih, Op.Cit, hh. 8-10
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Sekolah Terhadap Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ilmu

Pengetahuan Sosial Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pangean Kec.

Pangean Kabupaten Kuantan Singingi berpengaruh signifikan terhadap

prestasi belajar siswa, yaitu semakin optimal siswa dalam mengunjungi

perpustakaan maka semakin tinggi prestasi belajarnya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang penelitian yang terdahulu

maka memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya

yaitu sama-sama meneliti tentang Perpustakaan, sedangkan perbedaannya adalah

penelitian terdahulu meneliti tentang peranan perpustakaan sekolah dan pengaruh

minat siswa mengunjungi perpustakaan terhadap pestasi belajar siswa sedangkan

penelitian yang sekarang meneliti tentang aktivitas siswa dalam memanfaatkan

perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar di SMP Negeri 1 Pangkalan Lesung.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional ini merupakan penjabaran dalam bentuk konkrit dari

konsep teoritis agar mudah dipahami, diukur dan dijadikan sebagai acuan bagi

penulis dilapangan. Maka untuk mengukur aktifnya siswa dalam memanfaatkan

perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar adalah sebagai berikut:

1. Siswa mengunjungi perpustakaan

2. Siswa mencari buku mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di

perpustakaan

3. Siswa menggunakan perpustakaan sebagai tempat menambah wawasan

4. Siswa menggunakan perpustakaan sebagai tempat diskusi

5. Siswa mencatat pelajaran di perpustakaan
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6. Siswa meresensi buku mata pelajaran pelajaran Pendidikan Agama Islam

di perpustakaan

7. Siswa meminjam buku mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di

perpustakaan

8. Siswa membaca buku mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di

perpustakaan

9. Siswa mencari informasi tentang mata pelajaran Pendidikan Agama Islam

di perpustakaan

10. Siswa merangkum mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di

perpustakaan

11. Siswa menggunakan perpustakaan sebagai tempat untuk menyelesaikan

tugas-tugas sekolah

12. Siswa menggunakan perpustakaan sebagai tempat untuk penelitian.

Indikator faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas siswa dalam

memanfaatkan perpustakaan adalah:

1. Pustakawan bersikap ramah

2. Persediaan Literatur yang tersedia sangat banyak

5) Buku tersusun rapi sesuai dengan mata pelajaran

6) Ruangan nyaman


