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Abstrak: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan sarana 

memberikan pelatihan peningkatan kemampuan petugas perpustakaan dalam 

melayani pemustaka sehingga dapat meningkatkan perpustakaan dalam  upaya 

peningkatan kapasitas manajemen perpustakaan untuk mendukung gerakan 

literasi sekolah. Ssecara khusus kegiatan ini bertujuan:(a) Memberikan informasi  

tentang bagaimana mengelola layanan perpustakaan,  khususnya perpustakaan 

sekolah di kabupaten Blitar dalam mendukung Gerakan Literasi Sekolah (b) 

Memberikan bekal pengetahuan tentang tata cara pengelolaan perpustakaan 

Perpustakaan Sekolah dalam mendukung Gerakan Literasi Sekolah (c) 

Menanamkan keterampilan pada para pengelola perpustakaan sekolah se 

Kabupaten Blitar  dalam mengelola dan memanfaatkan perpustakaan sebagai 

belajar, sehingga bisa mendukung gerakan literasi sekolah. Berdasarkan hasil  

pengabdian masyarakat, seluruh peserta/responden menyatakan melakukan 

kegiatan peminjaman, perpanjangan dan pengembalian sebagai upaya 

mendukung gerakan literasi sekolah. 

 

Kata kunci: Gerakan Literasi Sekolah, manajemen Perpustakaan 

 

Abstract: Community service activities are a means of providing training to 

improve the ability of library staff in serving users so that they can improve 

libraries in an effort to increase library management capacity to support the school 

literacy movement. Specifically this activity aims: (a) Providing information on 

how to manage library services, especially school libraries in Blitar district in 

support of the School Literacy Movement (b) Providing knowledge about the 

procedures for managing school libraries in supporting the School Literacy 

Movement (c) Embedding the skills of school library managers in Blitar Regency 

in managing and utilizing libraries as learning, so that they can support the school 

literacy movement. Based on the results of community service, all participants / 

respondents stated conducting lending, extension and repayment activities in an 

effort to support the school literacy movement. 
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PENDAHULUAN 

 

Perpustakaan merupakan sebuah lembaga, unit  atau pengelola sumber 

informasi tercetak, karya tulis, maupun karya rekam yang diolah dengan sistem 

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

dan sarana rekreatif pemustaka.. Sebagaimana cita-cita bangsa adalah 

mencerdaskan kehidupan bangsa, maka perpustakaan memiliki peranan yang 

sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada pemustaka, meningkatkan 

kegemaran membaca dan sebagai sarana belajar sepanjang hayat, juga turut serta 

dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional menuju masyarakat 

yang cerdas, kritis, dan inovatif.  

Perpustakaan sekolah merupakan salah satu unit yang tentunya bisa 

mendukung dari kegiatan-kegiatan itu, perpustakaan sekolah merupakan  

jantung dari pendidikan sekolah itu sendiri, banyak sumber informasi yang bisa 

di fungsikan sebagai pendukung proses belajar mengajar, sesuai dengan 

manifesto pada tahun 2000 yang berisi bahwa perpustakaan sekolah dalam 

pengajaran dan pembelajaran untuk semua, ini yang menjadi tolok ukur 

bahwasannya perpustakaan sekolah tidak hanya dijadika unit nomer dua, tetapi 

perpustakaan sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan 

dan pengajaran. Dari manifesto itu juga menjadi salah satu landasan gerakan 

keberaksaan atau disebut pula Gerakan Literasi Sekolah yang tujuannya sebagai 

upaya untuk meningkatkan mutu siswa disekolah. 

Sebagai upaya mencerdasakan siswa disekolah melalui gerakan literasi 

sekolah,  langkah-langkah yang ditempuh oleh sekolah, salah satunya 

mengoptimalkan peran perpustakaan sekolah dengan cara memperbaiki, 

meningkatkan mutu manajemen perpustakaan sekolah  

Manajemen perpustakaan adalah unsur yang sangat penting dalam 

meningkatkan mutu pendidikan disekolah, konsep manajemen, yaitu planning 

(perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (pengarahan), dan 

controlling (pengawasan). Jika konsep manajemen ini terlaksana dengan baik, 

maka perpustakan tidak hanya dapat mencapai tujuannya, tetapi juga dapat 

menjadi perpustakaan yang yang mendukung dari gerakan literasi sekolah, 

sebagai upaya meningkatkan mutu tersebut, upaya yang dilakukan oleh Tim 

pengabdian perpustakaan membuat sebuah kegiatan yang bisa menjadi solusi 

penerapan manajemen perpustakaan Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah 

kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh akademisi,. kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat ini memberikan pelatihan peningkatan kemampuan petugas 

dalam melayani pemustaka sehingga perpustakaan memiliki peranan dalam  

upaya peningkatan kapasitas manajemen perpustakaan untuk mendukung 

gerakan literasi sekolah.  
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METODE 

 

Melalui metode deskriptif analitis, tulisan ini mendeskripsikan bagaimana 

implementasi manajemen perpustakaan dalam mendukung gerakan literasi 

sekolah. Adapun lokasi  penelitian di dinas pendidikan dan kebudayaan 

Kabupaten Blitar. 

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, dan 

observasi yang dilakukan peneliti agar mendapatkan data yang akurat. 

Sedangakan teknik analisa data dilakukan dengan metode diskriptif dengan 

menjabarkan temuan-temuan di lapangan.  

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto,1992:102) 

sedangkan menurut Suprianto menyatakan bahwa populasi adalah sekumpulan 

data yang lengkap dari elemen-elemen yang sejenis akan tetapi dapat dibedakan 

satu sama lain (Supranto, 1981:70) adapun populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah seluruh peserta pelatihan  yang berjumlah 60 orang. Terdiri 

dari guru-guru, pustakawan dan tenaga perpustakaan. 
  

HASIL & PEMBAHASAN 

 

Upaya gerakan literasi sekolah peran perpustakaan sangat mendukung sekali. 

Apapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan pihak sekolah yang terkait literasi 

maka disitulah perpustakaan memiliki peran yang sangat tinggi, kegiatan yang 

dilakukan oleh objek terteliti yaitu 

 

Layanan Perpustakaan Sekolah 

Pada layanan sekolah ini merupakan unit manajemen perpustakaan,  tanpa 

ada aktifitas layanan tidak mungkin perpustakaan dapat berjalan dengan baik. 

Layanan memiliki bagian  

a. Layanan peminjaman  

Seluruh peserta kegiatan menjawab 100% melakukan kegiatan layanan 

peminjaman buku-buku perpustakaan sekolah ini di buktikan dengan data 

tabel 1 

b. Layanan perpanjangan  

Layanan perpanjangan juga dilakukan oleh seluruh peserta di 

perpustakaan masing-masing 100 % menyatakan menjawab bahwa layanan 

perpanjangan dilakukan 

c. Layanan pengembalian  

Layanan pengembalian ini juga bagian dari peminjaman dan seluruh 

peserta menyatakan 100 % melakukan kegiatan ini 
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Tabel 1. Layanan perpustakaan 

No  Uraian Melakukan 

(%) 

Tidak melakukan  

(%) 

1 Peminjaman 100 % 0 % 

2 Perpanjangan 100 % 0 % 

3 Pengembalian  100% 0 % 

Sumber : Data hasil olahan 

 

Ketersedian buku-buku dalam gerakan literasi sekolah oleh perpustakaan 

 
Tabel 2. Ketersediaan koleksi 

No Uraian  Persentase 

(%) 

1 Fiksi 40 

2 Non Fiksi 60 

3 Koleksi digital 100 

Sumber : Data hasil olahan 

 

Dari tabel 2 diatas menjelaskan dari 60 peserta artinya 60 perpustakaan 

sekolah yang tersebar di kabupaten blitar menyatakan bahwa ketersedian 

koleksi non fiksi lebih banyak sebesar 60% artinya buku-buku pendukung 

pelajaran lebih dikedepankan oleh perpustakaan sekolah. Sedangkan 40 % buku-

buku fiksi, buku fiksi inilah yang sebenarnya yang banyak digunakan oleh siswa 

dan guru dalam upaya menumbuhkan minat baca siswa dengan literasi sekolah  

Untuk buku-buku yang sering dipinjam oleh siswa dan guru untuk 

mendukung gerakan literasi sekolah. 

 
Tabel 3. Pemanfaatan koleksi 

No Uraian  Fiksi Non Fiksi 

1 Guru 60 % 40% 

2 Siswa  80% 20% 

Sumber : Data hasil olahan 

 

Upaya untuk menumbuhkan minat baca siswa guru berupaya melakukan 

kegiatan-kegiatan literasi dengan meminjam buku-buku perpustakaan 60% 

menyatakan melakukan peminjaman buku-buku fiksi untuk kebutuhan literasi, 

dan 40% menggunakan media buku non fiksi. 

 Untuk siswa selain mendapatkan buku-buku dari guru juga siswa 

melakukan kegiatan itu sebesar 80% menyatakan meminjam buku fiksi dan 20 

persen buku-buku non fiksi. 
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Pengembangan koleksi 

Manajemen perpustakaan sekolah di 60 perpustakaan (60 Peserta) terus 

berupaya untuk meningkatkan jumlah buku-buku sebagai upaya menjadikan 

perpustakaan menjadi jantung pendidikan dan mendukung gerakan literasi 

sekolah. Upaya itu tertuang dengan beberapa kegiatan perpustakaan sekolah 

dalam bidang pengembangan koleksi. 

 
Tabel 4. Pengembangan koleksi 

No Uraian Persentase  

Pengembangan 

koleksi (%) 

1 Pembelian  20 

2 Hadiah 80 

3 Tukar menukar 10 

 Total 100 

Sumber : Data hasil olahan 

 

Dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan perpustakaan dalam 

meningkatkan mutu pendidikan dan juga mendukung dari gerakan literasi 

sekolah sebesar 80 % perpustakaan sekolah melakukan kegiatan pengembangan 

koleksi dengan cara mengajukan sumbangan dengan mengajukan proposal 

untuk mendapatkan sumbangan dari pemerintah, alumni dan orang tua/wali 

murid dan tindakan ini lebih efektif dalam upaya pengembangan koleksi, 20% 

menyatakan melakukan pengembangan koleksi dengan cara melakukan 

pembelian, ada beberapa perpustakaan telah mendapatkan dana rutin dari Bos 

sebesar 5%, denda yang dikumpulkan dari siswa yang terlambat atau juga ada 

sumbangan uang dari guru, kepala sekolah dan donatur yang berbentuk uang, 

Untuk mensiasati agar koleksi terus berkembang dikarenakan tidak adanya dana 

dan sumbangan yang minin beberapa pustakaan sekolah yang melakukan tukar 

menukar dengan perpustakaan sekolah lain, 10% melakukan ini. 

 
Tabel 5. Penambahan koleksi per/tahun 

No Uraian Persentase 

(%) 

1 Fiksi 20 

2 Non Fiksi 75 

3 Koleksi digital 5 

 Total  100 

 

Tabel 5 diatas, rata-rata penambahan koleksi perpustakaan sekolah di 

kabupaten blitar non fiksi lebih mendominasi sebesar 75% yang berasal dari 
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sumbangan pemerintah (buku paket pembelajaran), 20 % fiksi (cerita) yang 

didapat dari pembelian dana bos maupun dari uang denda yang dikumpulkan. 

Koleksi digital menjadi alternatif penambahan koleksi yang didapat dari media-

media online pemerintah dan lembaga-lembaga informasi lainnya yang 

menyediakan paket koleksi digital. 

Gerakan Literasi  

Program Perpustakaan yang dilakukan yaitu literasi informasi, program ini 

adalah program pendukung untuk meningkatkan mutu, minat baca siswa di 

sekolah itu sendiri, program dari 60 peserta yaitu 

 

Tabel 6. Program kegiatan literasi sekolah 

No Uraian  Persentase (%)  

1 Wajib Kunjung Perpustakaan 20 

2 Mading Setiap Kelas 10 

3 Wajib Baca 15 menit 40 

4 Posterisasi Sekolah 5 

5 Membuat Pohon Literasi di Setiap Kelas 0 

6 Sudut Baca di beberapa tempat di sekolah 0 

7 Papan Karya Literasi Siswa di Setiap Kelas 5 

8 Dinding Motivasi di setiap kelas 5 

9 Tidak ada kegiatan  10 

 Total 100 

Sumber : Data hasil olahan 

 

Paparan dari tabel 6 menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan sekolah 

dan juga di dukung oleh perpustakaan sekolah menyatakan bahwa 40 persen 

perpustakaan dan sekolah melakukan kegiatan literasi sekolah dengan wajib 

baca 15 menit sebelum pembelajaran di mulai,  20% menyatakan wajib kunjung 

perpustakaan minimal 1 minggu 1 kali melakukan kunjungan, tidak hanya 

kunjungan tetapi siswa diberi tugas melakukan kegiatan resume beberapa buku 

kemudian tugas itu dikumpulkan dan ada juga di pajang di papan karya siswa 

di setiap kelas, mading. 5% menjadikan mading sebagai upaya meningkatkan 

literasi sekolah, Papan karya literasi di setiap perpustakaan 5%  dan Dinding 

motivasi sebesar 5% . ,  

Ada perpustakaan yang tidak melaksanakan sama sekali kegiatan ini, 

relatif besar 10 % tidak melakukan kegiatan ini, perpustakaan ada, buku ada 

tetapi yang menjadi motor penggerak dalam kegiatan ini tidak ada sehingga 

kegiatan-kegiatan literasi belum terlaksana sama sekali 

Peran manajemen perpustakaan sekolah dalam mendukung gerakan 

literasi sekolah sangatlah penting sekali, sebagai sarana yang menyediakan 

segala bentuk informasi dan juga sebagai jantung pendidikan di sekolah 
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perpustakaan harus mampu turut andil dalam keberaksaan informasi bagi siswa 

di sekolah tersebut, upaya itu antara lain meningkatkan kapasitas manajemen 

perpustakaan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Setiawan (2019:254) 

bahwasannya manajemen peran perpustakaan jika dikelola dengan baik maka 

manajemen itu akan mampu mendukung proses pembelajaran.  

 

SIMPULAN 

 

Peran dari manajemen perpustakaan dalam mendukung gerakan literasi sekolah 

dapat termanifestasi dalam beberapa kegiatan berikut, pertama, Manajemen 

layanan,  pada manajemen layanan terlihat bahwa seluruh perpustakaan dengan 

60 responden menyatakan melakukan kegiatan peminjaman, perpanjangan dan 

pengembalian. Ini adalah bukti kegiatan kongkrit perpustakaan dalam 

mendukung literasi sekolah dengan memberikan layanan penyediaan koleksi 

yang bisa di pinjam oleh siswa. Kedua, Manajemen pengembangan koleksi terus 

menerus berupaya menambah koleksi buku sebagai upaya meningkatkan minat 

baca dan literasi sekolah. Ketiga, Literasi sekolah adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh pihak sekolah yang bekerjasama dengan perpustakaan dalam 

merumuskan dan berupaya agar siswa senang membaca dengan gerakan literasi. 

Adapun saran yang perlu diterapkan dalam rangka meningkatkan literasi 

sekolah antara lain: pertama, perlunya peningkatan mutu layanan peminjaman, 

perpanjangan dan pengembalian. Kedua, penambahan koleksi dengan melalui 

pembelian bisa ditingkatkan dengan memanfaatkan dana BOS yang diberikan 

pemerintah kepada perpustakaan. Ketiga, perlunya sosialisasi lebih mendalam 

terhadap masih adanya sekolah dan perpustakaan yang belum melakukan 

upaya gerakan literasi sekolah. 
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