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1 . Gambar Gedung SDN 12 Kendari Barat Kota Kendari

2. Gambar Perpustakaan SDN 12 Kendari Barat Kota Kendari



3. Gambar Ruang Perpustakaan SDN 12 Kendari Barat Kota Kendari

4. Gambar pada saat obsevasi ruang perpustakaan SDN 12 Kendari Barat Kota
Kendari



5. Gambar kolesi buku di perpustakaan SDN 12 Kendari Barat Kota Kendari

6. Gambar Wawancara Ibu WA ODE OLA ( sebagai pengelolah perpustakaan SDN 12 Kendari
Barat Kota Kendari



7. Gamabar Koleksi Buku Perpustakaan SDN 12 Kendar Barat Kota Kendari

8. Gamabar Wawancara Ibu Starni, Pd ( sebagai guru kelas ) SDN 12 Kendari Barat Kota
Kendari



9. Gambar Wawancara Kepala Sekolah SDN 12 Kota Kendari Kota Kendari

10. Gamabar Wawancara Kepala Sekolah SDN 12 Kendari Barat Kota Kendari



11. Gambar Wawancara Anak Kelas VI SDN Kendari Barat Kota Kendari

12. Gambar wawancara kelas IV SDN 12 Kendari Barat Kota Kendari



13. Gambar Gedung SDN 12 Kendari Barat Kota Kendari

14. Gambar Koleksi Perpustakaan SDN 12 Kondari Barat Kota Kendari



15. Gambar Dalam Perpustakaan SDN 12 Kendari Barat Kota Kendari

16. Gambar suasana dalam perpustakaan SDN 12 Kendari Barat Kota Knedari



17. Gambar Dalam Perpustakaan SDN 12 Kendrai barat Kota Kendari

18. Gamabar Wawancara kelas VI SDN 12 Kendari Barat Kota Kendari



19. Gambara Koleksi Perpustakaan SDN 12 Kendari Barat Kota Kendari



20. Gambar Koleksi Perpustakaan SDN 12 Kendari Barat Kota Kendari



LEMBAR WAWANCARA PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN SEBAGAI
SUMBER BELAJAR KEPADA KEPALA SEKOLAH

No. Pertanyaan Jawaban

1 Menurut Ibu bagaimana kondisi ruang
atau gedung perpustakaan di SD Negeri
12 Kendari Barat Kota Kendari?

Untuk saat ini perpustakaan
penggunakan ruang di sudut
sekolah berukuran 20 meter
persegi”. (Selasa, 17 juli 2017)

2 Bagaimana pemeliharaan ruang
perpustakaan sekolah?

“Sudah ada pustakawan yang
mengelola, namun sekarang
pustakawan masih sekolah,
sehingga kadang tidak
berangkat”. (Selasa, 17 juli
2017)

3 Apakah sekolah memiliki peralatan
perpustakaan habis pakai?

“Belum ada peralatan habis
pakai khusus perpustakaan”.
(Selasa, 16 juli 2017)

4 Apakah sekolah memiliki peralatan
perpustakaan tahan lama?

“Belum ada juga. Selama ini
kalau mau menggunakan, ya
menggunakan peralatan kantor”.
(Selasa, 17 juli 2017)

5 Apakah sekolah memiliki peralatan
perpustakaan elektronik dan magnetik?

“Peralatan elektronik belum ada
sama sekali”. (Selasa, 17
juli2017)

6 Apa saja perlengkapan perpustakaan
yang dimiliki sekolah?

“Ada meja, kalau rak buku
belum ada. Itu cuma
menggunakan lemari bekas yang
sudah tidak dipakai”. (Rabu, 17
juli 2017)

7 Seperti apa penataan ruang kerja
petugas perpustakaan?

“Ruang kerja seringnya saya di
kantor guru, kalau di
perpustakaan cuma kadang-
kadang kalau lagi merapikan
atau menata koleksi buku
disana”. (Rabu, 18 juli 2017)

8 Apakah perpustakaan memiliki koleksi
bahan pustaka?

“Kalau koleksi buku pasti ada.
Kalau koleksi non buku seperti
peta itu kadang tercampur
dengan alt-alat praktikum”.
(Rabu, 18 juli 2017)

9 Adakah program pengadaan bahan
pustaka?

“Ada biasanya kita mengajukan
proposal untuk bantuan sosial ke
dinas pendidikan, namun saat ini



belum turun”. (Rabu, 18 juli
2017)

10 Apakah koleksi bahan pustaka telah
dikelola dengan baik?

“Buku masuk dicatat dibuku
induk, distempel perpustakaan
dan inventaris, lalu dimasukkan
datanya ke aplikasi Slims.
Kemudian dicetak label buku,
dilabeli, baru dilayankan di
perpustakaan”. (Rabu, 18juli
2017)

11 Apakah sekolah sudah membuat dan
memiliki tata tertib perpustakaan?

“sudah membuat cuman belum
ditempel, pengelolaannya belum
terurus dengan baik”. (Rabu, 18
juli 2017)

12 Adakah sanksi yang pernah diberikan
bagi pelanggar tata tertib perpustakaan?

“Sanksi belum pernah diberikan,
karena belum diawasi”. (Kamis,
19 juli 2017)

13 Menurut Bapak/Ibu kendala apakah yang
dihadapi sekolah dalam pelaksanaan
pengelolaan perpustakaan?

“Minat baca siswa masih
kurang, guru juga kurang
berperan, dan dana untuk
pengelolaan masih kurang.
Belum terlihat peran dari dinas
pendidikan. Biasanya
hambatannya karena kuota
bantuan terbatas, jadi harus
cepet-cepetan mengajukan
proposal. Kalau dari orang tua
atau wali murid masih kurang
perhatiannya terhadap
perpustakaan”. (kamis, 19 juli
2017)



PENYAJIAN DATA DAN KESIMPULAN HASIL WAWANCARA
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN SEBAGAI SUMBER BELAJAR KEPADA

KEPALA SEKOLAH
No Pertanyaan Jawaban Kesimpulan
1 Menurut Ibu

bagaimana kondisi
ruang atau gedung
perpustakaan di SD
Negeri 12 Kendari
Barat Kota Kendari?

Untuk saat ini
perpustakaan
penggunakan ruang di
sudut sekolah
berukuran 20 meter
persegi”. (Selasa, 17
juli 2017)

Sekolah belum
memiliki gedung
perpustakaan sendiri.
Sekolah menempatkan
perpustakaan pada
ruang perpustakaan
berukuran 20 meter.

2 Bagaimana
pemeliharaan ruang
perpustakaan
sekolah?

“Sudah ada
pustakawan yang
mengelola, namun
sekarang pustakawan
masih sekolah,
sehingga kadang tidak
berangkat”. (Selasa,
17 juli  2017)

Pemeliharaan
perpustakaan sekolah
dilakukan oleh
pustakawan.

3 Apakah sekolah
memiliki peralatan
perpustakaan habis
pakai?

“Belum ada peralatan
habis pakai khusus
perpustakaan”.
(Selasa, 16 juli 2017)

Sekolah belum
memiliki peralatan
perpustakaan habis
pakai.

4 Apakah sekolah
memiliki peralatan
perpustakaan tahan
lama?

“Belum ada juga.
Selama ini kalau mau
menggunakan, ya
menggunakan
peralatan kantor”.
(Selasa, 17 juli 2017)

Sekolah belum
mengalokasikan
peralatan tahan lama
khusus untuk
perpustakaan. Dalam
memenuhi
keperluannya
perpustakaan

5 Apakah sekolah
memiliki peralatan
perpustakaan
elektronik dan
magnetik?

“Peralatan elektronik
belum ada sama
sekali”. (Selasa, 17
juli2017)

Perpustakaan belum
memiliki peralatan
elektronik dan
magnetik



6 Apa saja
perlengkapan
perpustakaan yang
dimiliki sekolah?

“Ada meja, kalau rak
buku belum ada. Itu
cuma menggunakan
lemari bekas yang
sudah tidak dipakai”.
(Rabu, 17 juli 2017)

Perlengkapan
perpustakaan yang
dimiliki sekolah antara
lain: rak buku, kursi,
meja.

7 Seperti apa penataan
ruang kerja petugas
perpustakaan?

“Ruang kerja
seringnya saya di
kantor guru, kalau di
perpustakaan cuma
kadang-kadang kalau
lagi merapikan atau
menata koleksi buku
disana”. (Rabu, 18 juli
2017)

Ruang kerja khusus
untuk petugas
perpustakaan belum
ada. Dalam pengerjaan
tugasnya petugas
perpustakaan
menggunakan ruang
perpustakaan dan
kantor guru.

8 Apakah
perpustakaan
memiliki koleksi
bahan pustaka?

“Kalau koleksi buku
pasti ada. Kalau
koleksi non buku
seperti peta itu kadang
tercampur dengan alt-
alat praktikum”.
(Rabu, 18 juli 2017)

Perpustakaan memiliki
koleksi bahan pustaka
berupa buku.
Sedangkan koleksi
bahan pustaka berupa
non buku masih
sedikit.

9 Adakah program
pengadaan bahan
pustaka?

“Ada biasanya kita
mengajukan proposal
untuk bantuan sosial
ke dinas pendidikan,
namun saat ini belum
turun”. (Rabu, 18 juli
2017)

Sekolah telah memiliki
program pengadaan
bahan pustaka.
Pengadaan bahan
pustaka melalui jalur
pengajuan proposal ke
dinas. Sekolah belum
pernah menarik
bantuan buku dari
siswa.

10 Apakah koleksi
bahan pustaka telah
dikelola dengan
baik?

“Buku masuk dicatat
dibuku induk,
distempel
perpustakaan dan
inventaris, lalu
dimasukkan datanya
ke aplikasi Slims.
Kemudian dicetak
label buku, dilabeli,

Koleksi bahan pustaka
telah dikelola dengan
baik. Bahan pustaka
telah dicatat, diberi
label, dan dilayankan
di perpustakaan.



baru dilayankan di
perpustakaan”. (Rabu,
18juli 2017)

11 Apakah sekolah
sudah membuat dan
memiliki tata tertib
perpustakaan?

“sudah membuat
cuman belum
ditempel,
pengelolaannya belum
terurus dengan baik”.
(Rabu, 18 juli 2017)

Sekolah telah memiliki
tata tertib
perpustakaan. Tata
tertib perpustakaan
disampaikan secara
lisan kepada siswa.

12 Adakah sanksi yang
pernah diberikan
bagi pelanggar tata
tertib perpustakaan?

“Sanksi belum pernah
diberikan, karena
belum diawasi”.
(Kamis, 19 juli 2017)

Sekolah belum pernah
memberikan sanksi
bagi pelanggar tata
tertib perpustakaan,
dikarenakan belum
adanya siswa yang
melakukan
pelanggaran.

13 Menurut Bapak/Ibu
kendala apakah yang
dihadapi sekolah
dalam pelaksanaan
pengelolaan
perpustakaan?

“Minat baca siswa
masih kurang, guru
juga kurang berperan,
dan dana untuk
pengelolaan masih
kurang. Belum terlihat
peran dari dinas
pendidikan. Biasanya
hambatannya karena
kuota bantuan terbatas,
jadi harus cepet-
cepetan mengajukan
proposal. Kalau dari
orang tua atau wali
murid masih kurang
perhatiannya terhadap
perpustakaan”. (kamis,
19 juli 2017)

Faktor yang
menghambat
pelaksanaan
pengelolaan
perpustakaan adalah
faktor sarana dan
prasarana yang belum
lengkap dan memenuhi
syarat.




