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Abstrak
Tujuan dari penulisan artikel ini adalah, mendeskripsikan peran serta Pustakawan,
dalam menjadikan perpustakaan sebagai jantung Sekolah, yang dapat menumbuhkan
minat baca di kalangan siswa SMA. Artikel ini juga mendeskripsikan berbagai inovasi
dan kreasi yang dapat dilakukan pustakawan untuk mengatasi masalah rendahnya minat
baca serta mengoptimalkan fungsi perpustakaan.
Kata Kunci : pustakawan, baca, siswa
Abstrack
The purpose of writing this article is to describe the role of the librarian, in order to
make school library as center excellence of the school which can develop reading
motivation of the student. This article also tend to describe innovation and creativity
which can be done by school librarian to solve the problem of students’ reading
motivation and also to optimize the function of school librarian.
Keywords: librarians, read, the student

A. Pendahuluan.
Sekilas mendengar kata “Perpustakaan”, tidak sedikit di antara kita yang berasumsi
sebagai ruang penyimpanan buku-buku pelajaran, gudang penyimpanan buku, majalah dan surat
kabar usang atau sekadar tempat ngobrol siswa dengan siswa, guru dengan siswa, maupun guru
dengan guru yang kebetulan tidak ada kegiatan belajar mengajar di kelas. Asumsi demikin tidak
salah sepenuhnya, meski juga tidak sepenuhnya benar. Karena memang realitanya banyak
sekolah yang menyelenggarakan perpustakaan sekolah sekadarnya saja atau yang penting ada.
Suherman (2009) mengatakan bahwa perpustakaan adalah jantungnya sekolah. Sebagai
jantung sekolah, perpustakaan berperan memompa darah segar bagi proses pembelajaran yang
kondusif dan berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika jantung sehat dan berfungsi
dengan normal dan baik maka organ lain diharapkan berfungsi baik pula. Kita dapat menjawab
dengan mudah pertanyaan: Apa yang kita harapkan jika jantung sudah tidak berfungsi dengan
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baik? (Warsono: 2015) mengatakan, akan terjadi “kematian”. Kematian yang berkonotasi tidak
berfungsinya peran-peran pendidikan dan pembelajaran dalam suatu lembaga bernama sekolah.
Berbicara mengenai perpustakaan, secara teoretis merupakan salah satu sarana yang
sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan di semua
jenjangnya, mulai dari yang paling rendah (Taman Kanak-kanak) sampai yang paling tinggi
(Perguruan Tinggi), tidak akan berjalan dengan lancar tanpa dukungan sarana perpustakaan. Hal
ini dikarenakan kegiatan pembelajaran tidak bisa dilepaskan dengan buku sebagai sumber
informasi, demikian pula sumber informasi yang lain seperti peta, globe, dan sebagainya, yang
biasanya tersedia di perpustakaan. Pada zaman dahulu perpustakaan lahir sebagai salah satu
lembaga pendidikan non formal yang mampu memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat
sebelum lahirnya lembaga pendidkan formal.
(Basuki ; 1991: 62 ), Perpustakaan diartikan sebuah ruangan atau gedung yang
digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasanya disimpan menurut tata
susunan tertentu yang digunakan pembaca bukan untuk dijual . Menurut RUU Perpustakaan pada
Bab I pasal 1 menyatakan Perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan
tercetak dan terekam, mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan
intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan. Perpustakaan
adalah fasilitas atau tempat menyediakan sarana bahan bacaan.
Perpustakaan terdiri dari berbagai jenis perpustakaan dan salah satunya adalah
perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah sebagai salah satu sarana pendidikan penunjang
kegiatan belajar mengajar siswa di sekolah memiliki peranan penting dalam tercapainya
tujuan pendidikan di sekolah.
Sementara itu, Wiranto (2008:35) Tujuan dari perpustakaan sendiri, khususnya
perpustakaan perguruan tinggi adalah memberikan layanan informasi untuk kegiatan belajar,
penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan
Tinggi. Seperti kita keahui bersama bahwa fungsi perpustakaan, menempati Fungsi Edukatif,
Fungsi Informatif Administratif dan Rekreatif. Seorang pustakawan sudah selayaknya mampu
memahami segala aspek kepustakaan, misalnya katalogisasi buku, setting penataan buku,
kebutuhan bacaan siswa, dan harus memiliki kedekatan emosional dengan siswa, sebagai sahabat
pustaka serta salah satu motivator minat siswa.
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Saat ini di Indonesia, profesi pustakawan masih sering dilihat sebelah mata oleh sebagian
masyarakat kita, bahkan oleh kalangan terpelajar sekalipun. Pustakawan dianggap petugas yang
tidak memiliki peranan penting dalam manajerial sekolah. Mereka masih dianggap pelengkap
syarat keberadaan sekolah, tempat pembuangan akhir jam-jam kosong, bahkan terkadang guru
pun jarang yang memasuki perpustakaan untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber
belajar, dengan dalih sudah disibukkan dengan setumpung tugas mengajar dan administrasi
sekolah. Sementara itu masyarakat belum banyak memerlukan jasa layanan perpustakaan yang
ditawarkan pustakawan. Bahkan ada yang belum mengetahui eksistensi profesi pustakawan.
Untuk menjadi pustakawan profesional disyaratkan mempunyai pengetahuan khusus
yang diperlukan untuk melaksanakan profesinya. Seperti ilmu lainnya, ilmu perpustakaan
berkembang dari suatu seni menjadi sains. Objek ilmu perpustakaan adalah mengenai bahan
pustaka – dalam pengertian fisik dan isinya, metode pengumpulan, pengolahan, penyimpanan
dan penyajiannya kepada para pemakai jasa perpustakaan untuk keperluan kehidupannya. Objek
ilmu perpustakaan kemudian dikembangkan sehingga juga meliputi identifikasi dan penyajian
informasi, perilaku pustakawan dan para pemakai jasa perpustakaan.
Saat ini perpustakaan sekolah di tanah air menghadapi berbagai problematika. Berbagai
problematika yang dihadapi oleh perpustakaan antara lain minimnya perhatian manajemen
sekolah, keterbatasan anggaran perpustakaan, ketersediaan tenaga profesional pengelola
perpustakaan, serta gedung dan perabot perpustakaan yang tidak mampu memberikan rasa
nyaman bagi pemustaka ketika mengakses perpustakaan. Pernyataan ini sesuai dengan apa yang
disampaikan oleh Woro Salikin, Bidang Pemberdayaan Perpustakaan Nasional Republik
Indonesia bahwa berbagai problematika yang dihadapi oleh perpustakaan sekolah adalah
masalah

sumber

daya

manusia,

anggaran

dan

mindset

tentang

pengelolaan

perpustakaan.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai
berikut: 1) Bagaimanakah inovasi yang dapat dilakukan seorang Pustakawan dalam pengelolaan
Perpustakaan, 2) Bagaimanakah Pustakawan membangkitkan minat siswa maupun guru
memanfaatkan bacaan di Perpustakaan.
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B. Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Tujuannya adalah untuk memahami
fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi,
motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk
kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai
metode alamiah Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita
empirik di balik fenomena secara

mendalam,

rinci

dantuntas.

Oleh

karena

itu

penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan mencocokkan
antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode studi kasus.
Menurut Sugiyono

metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang

berlandaskan pada filsafat postpositisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek
alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen
kunci, pengambilan sampel sumber data yang dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik
pengumpulan dengan tringgulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif kualitatif, dan hasil
penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.
C. Hasil dan Pembahasan
a. Inovasi Pustakawan dalam pengelolaan Perpustakaan.
Darmono (2001: 40) Tugas dan tanggung jawab Kepala Perpustakaan Sekolah adalah
sebagai 1) Membuat perencanaan dan pengembangan Perpustakaan Sekolah setiap tahun
ajaran baru dan mendayagunakan semua sumber yang ada baik itu sumber daya manusia
maupun sumber material. 2) Mengadakan koordinasi dan pengawasan terhadap semua
kegiatan Perpustakaan Sekolah. 3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Perpustakaan
Sekolah dibantu oleh beberapa staf maka dari itu ia bertanggung jawab atas pembinaan
semua anggota stafnya. 4) Membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan tertentu sehubungan
dengan pembinaan dan pengembangan Perpustakaan Sekolah. 5) Mengadakan hubungan
kerja sama dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, semua wali kelas, dan guru-guru
dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas. 6) Mengadakan hubungan kerjasama
dengan pihak-pihak luar khususnya dengan Perpustakaan Sekolah lainnya.
Fabadal dalam (Darmono:2001; 38) sifat atau syarat petugas perpustakaan
(menyangkut pustakawan) adalah :1). Petugas perpustakaan harus memiliki pengetahuan
dibidang perpustakaan. 2). Petugas perpustakaan sekolah harus memiliki pengetahuan
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dibidang

pendidikan.

3)

Petugas

perpustakaan

harus

memiliki

minat

terhadap

penyelenggaraan perpustakaan. 4). Petugas perpustakaan sekolah harus suka bekerja, tekun,
dan teliti,disiplin dalam melaksanakan tugas-tugasnya.5). Petugas perpustakaan sekolah
harus terampil mengelola perpustakaan sekolah agar optimal. 6). Petugas perpustakaan
sekolah harus memiliki sikap suka membantu orang lain (pengunjung).7). Petugas
perpustakaan sekolah harus ramah dan jujur.
Sudarsono (2011), mengatakan, Perpustakaan adalah Pustakawannya. Jadi semua
yang menyangkut kehidupan sebuah Perpustakaan sangat tergantung pada Pustakawannya.
Terutama jika pustakawan sudah dianggap atau diterima sebagai Profesional merekalah yang
harus menentukan hidup matinya Perpustakaan. Dalam hal ini dapat diinterpretasikan bahwa
Pustakawan adalah ”ruh” Perpustakaan. Sayang belum semua lembaga menerima
Pustakawan sebagai Jabatan Profesional. Lalu siapakah yang disebut pustakawan ? dan apa
sajakah tugas serta fungsinya ?
Berdasarkan fungsi, peran dan tugas Pustakawan tersebut, sudah seharusnya seorang
pustakawan selalu melakukan inovasi atau pembaharuan dalam berbagai aspek. Inovasi.
Pada item ke 2 tentang “mendayagunakan semua sumber yang ada baik itu sumber
daya manusia maupun sumber material”, adalah modal kuat sorang pustakawan melakukan
langkah strategis dengan mampu memanfaatkan peluang kebebasannya berekspresi. Kepak
sayap seorng pustakawan menjadi lebih bebas berkreasi untuk menjadikan perpustakaan
yang Ia kelola menjadi lebih optimal.
Dengan melakukan koordinasi bersama kepala sekolah, Pustakawan beserta stafnya,
pustakawan dapat membuat kebijakan terkait dengan upaya pengembangan perpustakaan,
dengan menjalin kerjasama dengan pihak lain. Kerja sama ini dapat diwujudkan dengan
perpustakaan daerah, penulis, penerbit, praktisi pendidikan, maupun pihak lain yang
bersinergi untuk kemajuan perpustakaan.
Beberapa inovasi yang dapat dilakukan diantaranya adalah,
1) Penyediaan Extensive Reading dan Intensive Reading.
Timoty (1980) menuliskan “there are two kinds of teaching reading,
extensive and intensive reading. Extensive and intensive reading are diferent in some
cases. Extensive Reading involves student reding long text, or large quantities for
general understanding. With the intention of the enjoying the text” Sedangkan
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Intensive Reading Timoty (1980) membedakan “that does’n allow the student to find
a topic they like”
Penyediaan tempat khusus tersebut memudahkan siswa untuk menuju
tempat mana yang mereka tuju sesuai dengan tujuan membaca. Keuntungan
Pustakawan adalah dapat membedakan situasi yang di desain sedemikian rupa, agar
tujuan belajar siswa tercapai. Kondisi siswa di kelas tersebut juga berbeda, kalau
extensive reading lebih kompleks, sedangkan intensive reading adalah pembaca
dengan tujuan khusus.
2) Interior dan Eksterior Perpustakaan yang “Unik”
Apabila kita memasuki suatu perpustakaan, yang kita lihat pertama adalah
jajaran buku dan bahan pustaka lain yang diatur secara rapih di rak buku,rak majalah,
maupun rak-rak bahan pustaka lain. Bahan-bahan pustaka tersebut diatur menurut
suatu sistem tertentu sehingga memudahkan bagi pengunjung untuk menemukan
kembali bahan pustaka yang diperlukan.namun hal itu pemandangan biasa.
Ratnaningsih dalam Engkos Koswara (1998 : 300) menyatakan Peran
proaktif pustakawan berkaitan dengan upaya menumbuhkan minat baca masyarakat
sejak dini, memang utamanya dilakukan oleh pustakawan yang bekerja di
perpustakaan yang melayani anak-anak. Pustakawan harus mampu mengajar,
membimbing, serta memberi contoh pada anak-anak setting ruangan yang
representative sesuai dengan tingkat kebutuhan pembaca.
Kita pernah membaca perpustakaan yang menarik, misalnya rak buku
berbentuk “kotak telepon umum” di Westbury-sub-Mendip yang menyediakan
buku dari para sukarelawan, dan buka 24 jam. Selain itu ada Tank Buku “Arma De
Intruccion Masiva, atau senjata pengatur massa, yang diciptkan seorang seniman
Raul Lemesoff. Tank ini berisikan skitar 900 buku. Tujuannya adalah misi
perdamaian. Perpustakaan unik lainnya adalah “Both” buku, adalah perpustakaan
mini yang didesain oleh firm desain Venezuela. Bentuknya unik dan lucu, dengan
tinggi hanya sedada manusia dewasa. Dan masih banyak lagi perpustakaan tertutup
maupun terbuka yang sengaja diciptakan untuk menarik minat pembaca.
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Beberapa

contoh

diatas

hendaknya

menginspirasi

pustakawan

memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekitar, menjadi daya tarik yang
berbeda dengan perpustakaan lain, baik penampilan luar, maupun penampilan dalam.
3) Promosi Buku Baru
Kegiatan ini dilakukan untuk menambah koleksi buku sesuai dengan
kebutuhan pembelajaran dan pengayaan khasanah keilmuan pembaca. Promosi ini
dapat dilakukan dengan memajang buku tersebut di etalase yang menarik, sekaligus
menempelkan synopsis buku tersebut agar menarik minat pembaca.
Etalase ini berilah judul dengan nama “Kenali Saya” atau “Sahabat Baru”,
atau “Siapa Saya”, dll yang menarik untuk menimbulkan rasa penasaran pembaca
segera meminjam dan membacanya.
4) Bank Soal UAN
Salah satu inovasi yang dapat diciptakan adalah menyediakan tempat khusus
siswa kelas XII SMA yang akan menghadapi ujian Nasional. Ruang ini bias disebut
“Bilik Sukses UAN”. Ruang ini khusus menyediakan kumpulan naskah ujian
nasional dari tahun ke tahun, serta buku-buku strategi sukses Ujian Nasional.
b. Membangkitkan Minat Siswa Memanfaatkan Bacaan di Perpustakaan.
(Bandono,1996:) Mengutip keputusan Menteri Negara Pendayaan Aparatur
Negara (MENPAN) Nomor 18 tahun 1988 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan
Angka kreditnya dan kemudian dilengkapi dengan Surat Edaran Bersama (SEB) antara
Kepala Perpustakaan Nasional RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
53649/MPK/1998 dan Nomor 15/SE/1998, menjelaskan, tujuan diciptakaannya jabatan
fungsional tersebut yaitu agar para pustakawan dapat meningkatkan karirnya sesuai
dengan prestasi dan potensi yang dimilikinya.
Lebih lanjut (Ahmad : 2008) menjelaskan, kepustakawanan berorientasi pada
jasa, dengan pengertian jasa perpustakaan dengan pembaca memerlukan pengetahuan dan
teknik khusus yang harus dimiliki pustakawan. Namun berbeda dengan profesi lainnya,
pustakawan tidak memungut imbalan dari pembaca dan pustakawan dapat dihubungi
setiap kali berada di perpustakaan dengan tidak memangang keadaan pembaca.
Berbicara mengenai minat membaca, Lilawati (1998: 23) mengartikan minat
membaca adalah suatu perhatian yang kuat dan mendalam diserti dengan perasaan senang
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terhadap kegiatan membaca, sehingga dapat mengarahkan seseorang untuk membaca
dengan kemauannya sendiri.
Sementara itu Athaillah Baderi dalam pidatonya yang berjudul
“Meningkatkan Minat Baca Masyarakat melalui Suatu Kelembagaan Nasional”
mengungungkapkan fakta
Development

Programme

beberapa hasil studi di atas dan laporan United Nations
(UNDP),

dapat

diambil

kesimpulan

bahwa

“

kekurangmampuan anak-anak kita dalam bidang matematika dan bidang ilmu
pengetahuan, serta tingginya angka buta huruf dewasa (adult illiteracy rate) di Indonesia
adalah akibat membaca belum menjadi kebutuhan hidup dan belum menjadi budaya
bangsa. Oleh sebab itu membaca harus dijadikan kebutuhan hidup dan budaya bangsa
kita.
(Daryono; 2011) menjelaskan, mengapa minat baca di Indonesia dikatakan
masih rendah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya minat baca di
Indonesia antara lain ;1) Kurikulum pendidikan dan sistem pembelajaran di Indonesia
belum mendukung kepada peserta didik, semestinya kurikulum atau sistem pembelajaran
yang ada mengharuskan membaca buku lebih banyak lebih baik atau mencari informasi
lebih dari apa yang diajarkan, 2) Masih terlalu banyaknya jenis hiburan, permainan game
dan tanyangan TV yang kurang mendidik, bahkan kebanyakan acara-acara yang
ditanyangkan lebih banyak yang mengalihkan perhatian untuk membaca buku kepada
hal-hal yang bersifat negatif. 3). Kebiasaan masyarakat terdahulu yang turun temurun dan
sudah mendarah daging, masyarakat sudah terbiasa dengan cara mendongeng, berceritera
yang sampai saat sekarang masih berkembang di masyarakat Indonesia, 4) Rendahnya
produksi buku-buku yang berkualitas di Indonesia, dan masih adanya kesenjangan
penyebaran buku di perkotaan dan pedesaan, yang mengakibatkan terbatasnya sarana
bahan bacaan dan kurang meratanya bahan bacaan ke pelosok tanah air, 5) Rendahnya
dukungan dari lingkungan keluarga, yang kesehariaanya hanya disibukkan oleh kegiatankegiatan keluarga yang tidak menyentuh aspek-aspek penumbuhan minat baca pada
keluarga. Serta 6)

Minimnya sarana untuk memperoleh bahan bacaan, seperti

perpustakaan, taman bacaan.
Apabila pustakawan telah berperan proaktif dalam menyiapkan anak-anak sejak
dini dengan mengenalkan, melatih dan membimbing sebagaimana yang telah
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dikemukakan diatas, setidaknya anak akan terbiasa membaca secara teratur dan membuat
catatan yang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini merupakan budaya yang baik
dimasyarakat yang dapat dilakukan oleh pustakawan dalam kehidupan generasi penerus
dan masyarakat.
Soekarman Kartosedono dalam Daryono (2011) mengemukan bahwa ada
beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan minat baca pada masyarakat,
khususnya pada anak diantaranya Tersedianya pilihan yang luas atas bahan bacaan anak,
2) Tersedianya buku-buku anak di rumah, di sekolah, perpustakaan maupun toko buku. 3)
Seleksi yang dilakukan oleh pustakawan untuk atau atas nama kebutuhan anak-anak. 4)
Tersedianya waktu dan kesempatan anak-anak untuk membaca. 5) Kebutuhan dan
kemampuan pribadi dari anak-anak itu sendiri.
Faktor-faktor tersebut harus dipahami oleh pustakawan dalam rangka
pengelolaan dan pelayanan informasi terhadap pengguna, karena dengan cara tersebut
akan dapat mempengaruhi pertumbuhan minat baca dalam masyarakat khususnya bagi
anak-anak.
Ada banyak hal yang dapat dilakukan seorang pustakawan dalam upaya
penumbuhan minat baca siswa. Mastini Hardjoprakosa (1998 : 306) mengemukakan
bahwa pustakawan berperan sebagai pembina dalam hal: 1) Memberi informasi tentang
koleksi atau bahan bacaan. 2) Menggunkan koleksi atau bahan bacaan.3) Minat baca dan
penulisan sinopsis, 4) Pemilihan buku yang sesuai dengan kebutuhan usia anak.
Melalui beragam upaya di atas, hendaknya seorang pustakawan bukan hanya dar
seksebagai pengelola perpustakaan saja, tetapi menjadi ujung tombak keberhasilan
kemajuan perpustakaan, yang di dalamnya terdapat fungsi besar pustakawan, sebagai
sosok yang cerdas, berwawasan luas, inovatif, menyenangkan, motivator dan memiliki
tanggung jawab yang besar. Sehingga siswa menjadi respek dan selalu memiliki
keinginan untuk selalu datang ke perpustakaan untuk membaca atau meminjam buku.
Seorang pustakawan dalam upaya menumbuhkan minat baca masyarakat dewasa
ini, sudah selayaknya tidak hanya bertumpu pada apa yang pernah diterapkan didalam
mengelola informasi dan bahan pustaka yang dimiliki saja, kemudian menunggu
pengguna yang datang dan tidak melengkapi sarana perpustakaan dengan teknologi
informasi yang mutakhir dan pustakawannya tidak proaktif. Seorang pustakawan
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harusnya menerapkan “jemput bola” dalam inovasi yang bertujuan menggiatkan minat
kunjung dan minat baca siswa.
Upaya lain yang dapat ditempuh untuk membangkitkan minat baca siswa adalah :
1) Lomba Sinopsis Buku
Lomba ini dilakukan minimal 3 (tiga) bulan sekali. Langkah yang dapat
ditempuh adalah dengan mengetengahkan beberapa buku terbaru, dan siswa diminta
menyusun synopsis dari buku pilihan tersebut. Seorang pustakawan bekerjasama
dengan kepala sekolah menyediakan hadiah menarik (tidak harus mahal) yang dapat
berupa buku. Reward ini sebagai bentuk penghargaan yang akan menjadi motivasi
siswa untuk mendapatkan hadiah pada tiga bulan berikutnya dengan terus membaca.
Penilaian synopsis dapat dilakukan pustakawan bekerjasama dengan guru yang linear
dengan buku yang diresensi siswa.
2) Tebak Katalog
Tebak katalog pernah saya lakukan di perpustakaan “Wasita Tama’, dengan
tujuan untuk menguji pengetahuan siswa terhadap telah buku, judul buku, gambaran
umum isi buku, maupun pengarangnya, tahun terbit, dan penerbitnya. Tujuan utama
kegiatan ini bukan sekadar hafal katalog, tetapi lebih kepada pemahaman siswa
terhadap referensi apa saja yang ada di perpustakaan.
Katalog yang selama ini diabaikan siswa, ternyata dapat menjadi media
pembelajaran minat baca siswa, yang cukup jitu. Dengan begitu kotak katalog dan
isinya tidak lagi sebagai pajangan di perpustakaan.
3) Lomba Baca Puisi
Guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, maupun bahasa asing
lain bekerjasama dengan pustakawan , dapat memanfaatkan perpustakaan sebagai
mitra kerja penyelenggaraan lomba baca puisi, dimana puisi tersebut ada di buku
yang terdapat di perpustakaan.
4) Kuiz Tebak Gambar
Kuiz tebak gambar ini sangat menarik, pustakawan mendokumentasikan
cover buku yang ada di perpustakaan. Beberapa perwakilan siswa yang sering
berkunjung ke perpustakaan tentu hafal cover buku yang mereka baca. Siswa diminta
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menjelaskan kutipan isi buku tersebut. Cara kuiz ini cukup menampilkan sebagian
kecil cover buku, siswa menebak judul da nisi buku.
5) Penghargaan Kunjungan Terbanyak
Pemberian penghargaan ini berdasarkan jumlah tanda tangan yang ada di
buku kunjungan. Dengan catatan, siswa yang berkunjung selalu diberi kolom daftar
buku yang dibaca, meskipun hanya membaca atu lembar saja. Siswa dengan jumlah
kunjungan terbanyak mendapatkan satu” kupon” yang didapatkan setiap bulan. Ini
bukanlah lomba, apabila siswa mencapai target kunjungan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, ia akan mendapatkan satu kupon tiap bulan. Apabila terkumpul lima
kupon, siswa dapat menukarkan dengan hadiah berupa alat tulis, buku, atau hadiah
hiburan lainnya yang mendidik.
6) Lomba Kumpulan Resume Buku
Lomba kumpulan resume buku ini biasanya terintegrasi dengan siswa yang
sering berkunjung ke perpustakaan. Tetapi ini tidak jadi masalah, karena resume
siswa akan dipilih yang terbaik, dan dibukukan untuk selanjutnya dicetak sekolah,
sebagai salah satu alternatif bacaan siswa yang butuh menyelami isi buku dalam
waktu singkat.
Penghargaan secara finansial tentu mereka dapatkan. Hal yang lebih penting
adalah kebanggaan siswa karena bukunya menjadi salah satu alternative bacaan yang
menghiasi perpustakaan di sekolahnya tercinta.
Beragam lomba maupun event di atas dapat dikembangkan lagi dalam bentuk
pembuatan website perpustakaan sekolah. Hal tersbut tujuannya siswa dapat
mengakses meski jarak jauh. Oleh karena itu sbiknya perpustakaan tidak hanya buka
saat jam pelajaran, namun justru dioptimalkan sepulang sekolah hingga pukul 16.00
WIB.

D. Simpulan dan Saran
Pustakawan sebagai agen (agency) yang sangat penting dalam proses komunikasi, dapat
memainkan peran yang lebih besar dalam upaya meningkatkan minat baca siswa. Pustakawan
berfungsi untuk mengumpulkan, mengorganisasi dan menyebarluaskan informasi kepada para
pembaca, peran ini melibatkan pengunjung dalam dunia komunikasi. Setiap pustakawan
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bertanggung jawab terhadap peningkatan minat baca siwa di sekolah, baik secara sendiri-sendiri
maupun bekerjasama dengan pihak-pihak sekolah.
Keberhasilan perpustakaan adalah jika antusiasme siswa membaca tinggi, dan ada
kedekatan emosional antara siswa dan pustakawan. Sehingga tidak ada keengganan bagi siswa
jika akan berkunjung ke perpustakaan. Siswa menjadikan perpustakaan rumah belajar dan
pustakawan adalah teman belajar yang menyenangkan.
Beragam cara dapat dilakukan pustakawan untuk memajukan perpustakaan, dari cara
sederhana, sampai digitalisasi untuk kemudahan akses referensi perpustakaan guna
menumbuhkan minat baca siswa.

Saran
Pustakawan memiliki arti penting dalam dunia pendidikan. Seorang pustakawan
senantiasa menjadi mitra kerja yang solid bagi sekolah, serta mitra belajar siswa dalam kehausan
siswa akan ilmu pengetahuan. Pustakawan bukanlah profesi sederhana. Justru pustakawan
memegang peranan vital dalam penumbuhan motivasi siswa dalam minat membaca. Dengan kata
lain, pustakawan tahu apa yang dibutuhkan dan diperlukan setiap siswa di satuan pendidikan
tertentu. Benar sekali bawa istilah “perpustakaan adalah pustakawan”, dan “pustakawan adalah
perpustakaan”.
Dikarenakan perpustakaan adalah “jantung” sekolah, hendaknya pustakawan terus
menggali potensi diri, dalam upaya pengembangan profesionalisme seorang pustakawan sejati,
agar mampu menjadi mitra kerja sekolah, dan sahabat siswa dalam minat baca kepustakaan, serta
jabatan prestisius di sebuah Instansi. Siswa, guru, selalu rindu untuk dating ke perpustakaan,
meskipun sekadar menikmati bacaan ringan.
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