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Abstrak 

Perpustakaan memiliki banyak manfaat dan tujuan yang dibentuk untuk berbagai macam. 

Setiap peserta didik memiliki hak untuk merasakan rasa nyaman di perpustakaan. Sehingga 

mereka akan menggunakan perpustakaan sebagaimana mestinya. Beberapa manfaat yang 

dapat diperoleh misalnya : berguna  untuk edukatif peserta didik, informatif,  bisa berfungsi 

untuk rekreasi dan berfungsi juga untuk riset atau penelitian. Guru berperan penting dalam 

kecintaan peserta didik terhadap perpustakaan. Bila guru terus mendorong peserta didiknya 

agar terus menggunakan perpustakaan sebagai sarana sumber ilmu, tentu akan sangat 

bermanfaatuntuk ke depannya. 

Kata kunci : fungi perpustakaan, manfaat perpustakaan, peran guru 

 

 

 

 



  Apakah perpustakaan itu? Menurut undang-undang No 43 tahun 2007 tentang 

perpustakaan, pada Bab I pasal I, disebutkan bahwa, perpustakaan adalah institusi 

pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan 

sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, 

dan rekreasi para pemustaka. Pasti beberapa orang sudah tahu bahwa perpustakaan 

mempunyai banyak fasilitas pendukung selain buku. Misalnya, komputer atau laptop yang 

terhubung oleh internet disediakan untuk dapat digunakan para pengunjungnya. Sedangkan 

perpustakaan yang berkaitan dengan sumber belajar siswa, disebutkan oleh Darmono di 

dalam artikelnya Desti Dwi P (2017) mengemukakan bahwa Perpustakaan pada hakekatnya 

adalah pusat sumber belajar dan sumber informasi bagi pemakainya. Perpustakaan dapat 

pula diartikan sebagai tempat kumpulan buku-buku atau tempat buku-buku dihimpun dan 

diorganisasikan sebagai media belajar siswa. Sedangkan menurut Wiryokusumo dalam 

desti Dwi P (2017) dengan memanfaatkan perpustakaan dapat diperoleh data atau informasi 

untuk memecahkan berbagai masalah, sumber untuk menentukan kebijakan tertentu, serta 

berbagai hal yang sangat penting untuk keperluan belajar. Jika ditilik dari pengertian 

tersebut, hakikat perpustakaan adalah pusat sumber belajar dan sumber informasi bagi 

pemakainya.  

Menilik dari pendapat tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

perpustakaan adalah merupakan tempat pengumpulan data lalu menyimpan memeliharanya 

sebagai koleksi yang akhirnya dapat disimpan sebagai kekayaan ilmu. Kalau semua orang 



sudah berprinsip se-ide dalam hal ini maka perpustakaan dapat berdiri sebagai tempat yang 

menyenangkan untuk belajar bagi siswa  ataupun guru dan mengajarkan ilmu  bagi guru, 

mengapa? Karena perpustakaan sudah menjadi pusat informasi bagi semua kalangan 

sehingga mereka berlomba dan enjoy dalam memanfaatkannya. Tentunya pengambil 

kebijakan di sekolah terkait harus segera menambah perannya setelah masyarakat 

binaannya berjalan kearah status ini. 

 Apabila masyarakat pecinta buku sudah menganggap perpustakaan sebagai rumah 

ilmu maka segala tata cara untuk mendapatkan kesempatan baca akan ditempuh, salah satu 

yang sudah maklum terjadi sekarang, perpustakaan menjadi salah satu destinasi banyak 

orang, terutama mahasiswa dan siswa yang mencari tempat sepi untuk belajar atau sekedar 

menghabiskan waktu.  

Tetapi di sekolah, perpustakaan menjadi salah satu tempat yang terkadang kurang 

menarik orang orang untuk mendatanginya, mungkin kurangnya pengetahuan  tentang  

fungsi perpustakaan sekolah sesungguhnya?  

  Perpustakaan Sekolah menurut Dian Sinaga (2011:26) mempunyai empat fungsi 

umum, yaitu:   

a. Fungsi edukatif   

Perpustakaan sekolah dengan segala fasilitas dan sarana yang ada, terutama koleksi yang 

dikelolanya banyak membantu para siswa sekolah.   



b. Fungsi Informatif   

Perpustakaan sekolah harus mengupayakan penyediaan koleksi perpustakaan yang bersifat 

“memberi tahu” akan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan para siswa dan guru.   

c. Fungsi rekreasi  

 Ini dimaksudkan bahwa dengan disediakannya koleksi yang mengandung unsur hiburan 

yang sehat dan bermanfaat.  

 d. Fungsi riset atau penelitian  Ini maksudnya adalah koleksi perpustakaan sekolah bisa 

dijadikan bahan untuk membantu dilakukannya kegiatan penelitian. 

  Dengan mengetahui fungsi perpustakaan secara luas, maka kita juga perlu tahu, apa 

saja yang menjadi tujuan dan manfaat perpustakaan dibuat. Salah satu tujuannya adalah, 

membiasakan peserta didik menggunakan fasilitas perpustakaan sebagai tempat sumber 

ilmu yang nantinya bisa di gunakan untuk untuk menyelesaikan tugas tugas sekolah. 

  Ada beberapa kemanfaatan yang dapat dijelaskan oleh Ibrahim Bafadal (2005:5) 

sebagaiberikut:  

 a. Perpustakaan sekolah dapat menimbulkan kecintaan siswa  terhadap kegiatan membaca.   

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-murid ke arah tangggung jawab.   

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

tugas sekolah.   

h. Perpustakaan sekolah dapat membantu para guru untuk menemukan sumber-sumber 

pengajaranbaru  

i. Perpustakaan sekolah dapat membantu murid-murid, guru-guru, dan anggota staf sekolah 

dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.   

  Jadi dapat dipastikan bahwa manfaat perpustakaan tidak hanya dikhususkan bagi 

peserta didik saja, namun bisa juga digunakan oleh para guru dan orang umum untuk 

memperluas penegetahuan.   

  Melansir dari beberapa sumber berita yang dapat dipercaya, ternyata kondisi di 

dalam  perpustakaan dapat mempengaruhi semangat dan ketertarikan peserta didik ketika 

melakukan kegiatan belajar mengajar. Contoh yang perlu di perhatikan oleh pengelola 

perpustakaan adalah: pencahayaan di dalam ruangan, tata letak ruang, bentuk dan warna rak 

buku, luas perpustakaan, lokasi, warna dindingnya, tempat berbincang\ diskusi yang santai 

ataupun formal serta  ventilasi udara  yang memadai. Kita semua mengetahui  bahwa 

peserta didik lebih suka melihat sesuatu yang berwarna warni dan berganbar  itu sangat 

menarik bagi mereka. Maka, akan lebih baik bagi para pustakawan atau beberapa orang 

yang memiliki tanggung jawab atas perpustakaan, memberikan warna dalam perpustakaan 



untuk menarik minat peserta didik agar lebih betah untuk tinggal dan berlama lama 

didalamnya. Untuk lebih menarik maka dipandang perlu untul melakukan  sebuah kegiatan 

pendukung seperti mengadakan permainan permainan pendidikan  ataupun sesekali 

disajikan sebuah tontonan yang tetap mengarah pada pendidikan secara sederhana dapat di 

contoh dan mudah diaplikasikan pada kehidupan siswa sehari harinya serta dapat 

digunakan sebagai bahan berdiskusi. 

  Pengerucutan  topik sesuai judul dan tujuan tulisan ini  yaitu menjadikan 

perpustakaan sekolah menjadi sumber tugas bagi peserta didik. Pertama, kita harus 

memberikan kepada peserta didik, apa saja yang bisa didapat oleh mereka ketika mereka 

mengerjakan tugas dengan mengambil buku diperpustakaan sebagai sumbernya. Selain 

buku harus  ada internet, perpustakaan dapat membantu peserta didik mengetahui banyak 

perkembangan teknologi di dunia. Bayangkan saja, kalau sudah banyak para penulis di 

dunia ini yang menulis buku tentang kemajuan teknologi, dan ternyata belum ada yang 

membahasnya di blog manapun. Mengingat buku lebih dulu ada dibanding internet.   ??? 

  Kedua mencari sumber pengetahuan dari perpustakaan juga dapat menananmkan 

kebiasaan mandiri kepada peserta didik. Mereka akan terbiasa usaha keras untuk mencari   

bahan pengetahuan, seperti di paksa mungkin awalnya lambat laun akan terbiasa juga. 

Selain itu mereka akan belajar bertanggung jawab atas pilihan mengambil buku yg akan 

dibacanya, yaitu dengan merawat dan mengembalikan ketempat semula dengan rapi.  



  Selanjutnya, ruang diskusi. Sepertinya ini tidak terlalu banyak yang menganggap 

penting. Namun, sebenarnya peserta didik  membutuhkan ruang tertentu untuk belajar 

mengemukakan pendapat kepada sesama teman, menghargai pendapat teman akhirnya 

mereka memahami tata cara berberdiskusi yang bermakna untuk mencapai keputusan tanpa 

sepihak. 

  Perpustakaan perlu meningkatkan koleksi dan sarana yang ada di dalam 

perpustakaan. Dengan cara mengikuti zaman, akan lebih meningkatkan minat peserta didik 

terhadap buku. Pemilihan buku yang baik dan sesuai umur juga diharapkan dapat membuat 

peserta didik menjadi mengerti apa saja yang boleh dibaca dan yang tidak. Karena sejatinya 

akan sangat baik membuat peserta didik nyaman. 

  Inovatif yang bagus dengan cara yang tepat, menjadi salah satu cara agar peserta 

didik merasa senang melakukan observasi terhadap jawaban dari tugas yang mereka 

kerjakan. Guru juga diharapkan lebih sering meminta peserta didik untuk mencari jawaban 

dari buku yang telah disediakan oleh perpustakaan. Dengan begitu, mereka menjadi sadar 

bahwa buku ternyata menyimpan banyak informasi yang tidak kalah banyak dari internet. 

Bahkan seperti yang sudah disebutkan tadi, buku telah ada di zaman dimana internet belum 

ada. Maka dari itu sangat penting membaca buku dari umur dini.  

  Terakhir, diharapkan perpustakaan lebih memberikan gambaran yang mengasyikkan 

tentang perpustakaan kepada peserta didik. Maka peserta didik akan sangat nyaman 

menjadikan perpustakaan sebagai sumber ilmu mereka.     
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