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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. Jenis Koleksi yang Tersedia di Perpustakaan SDIT Ukhuwah 

Banjarmasin 

Buku ataupun koleksi merupakan bentuk cetakan yang tidak bisa 

dijauhkan dari aktivitas belajar mengajar. Kebutuhan buku dalam proses 

pembelajaran menjadi salah satu kebutuhan yang wajib dimana peran buku 

utamanya dapat digunakan sebagai bahan ajaran ataupun sumber belajar. 

Peranan sebagai bahan ajar sekaligus sumber belajar ini hampir dapat 

ditemukan pada setiap proses pembelajaran, hal ini banyak dikarenakan 

penggunaan buku yang mudah, murah, dapat digunakan kapan saja dan 

yang terpenting dapat memuat seluruh materi serta perangkat yang 

dibutuhkan dalam pembelajaran dalam sebuah bahan cetak. 

Sekolah maupun institut penyelenggaraan pendidikan lain sebagai 

pelaksana pendidikan sekaligus pusat kegiatan pembelajaran berlangsung 

diharapkan mampu menyediakan sarana dan prasarana atau fasilitas 

pendukung yang baik. Berkaitan dengan buku, maka sekolah harus 

memiliki pusat koleksi buku di mana buku-buku tersebut dapat digunakan 

oleh seluruh personel sekolah terutama guru dan siswa untuk mendukung 

kegiatan pendidikan atau pembelajaran yang dilangsungkan. 

Perpustakaan SDIT Ukhuwah Banjarmasin merupakan salah satu 

perpustakaan yang menyediakan berbagai macam bahan pustaka sebagai 
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wadah penunjang kebutuhan siswa dalam belajar serta menambah ilmu 

pengetahuan dalam proses pendidikan. Dengan disediakannya fasilitas 

seperti bangunan perpustakaan yang cukup luas, bahan koleksi yang 

memadai dan memenuhi kebutuhan siswa, serta berbagai macam fasilitas 

penunjang lainnya. Dengan tujuan meningkatkan minat serta kenyamanan 

siswa dalam belajar di perpustakaan. 

Dari pengalaman yang penulis lakukan selama melaksanakan 

Praktek Kerja Lapangan (PKL) di perpustakaan SDIT Ukhuwah 

Banjarmasin ini, penulis melihat siswa yang berkunjung keperpustakaan 

perharinya cukup banyak dikarenakan dari pihak perpustakaan 

mewajibkan untuk setiap kelas memiliki waktu kunjungan yang sudah 

dijadwalkan. 

 

Gambar 4.1 Jadwal kunjungan siswa di perpustakaan 
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Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan waktu kegiatan 

Praktek Kerja Lapangan di perpustakaan SDIT Ukhuwah Banjarmasin 

sebagai berikut: 

1. Total Keseluruhan Koleksi Buku yang ada di Perpustakaan SDIT 

Ukhuwah Banjarmasin. 

 

No. 

Jenis Koleksi Jumlah 

eksemplar 

1 Buku Paket Bahasa dan Sastra Indonesia 2.981 

2 Buku Paket Matematika 2.564 

3 Buku Paket IPA 2.374 

4 Buku Paket IPS 2.500 

5 Buku Paket PKn 1.438 

6 Buku Paket PAI 1.200 

7 Buku Paket Bahasa Inggris 241 

8 Buku Paket Penjaskes 542 

9 Koleksi Buku Fiksi 7.291 

10 Koleksi Buku Non Fiksi 3.641 

11 Buku Pengayaan 1.722 

12 Buku Referensi 2.193 

13 VCD + e-book 195 

14 Kaset 96 

15 Koleksi Al-Qur’an 110 

Total 29.088 

 

Tabel 4.1  koleksi yang ada di perpustakaan SDIT ukhuwah 

 

 

Jumlah koleksi pustaka di atas akan terus bertambah setiap 

tahunnya. Penambahan koleksi berasal dari pemberian buku-buku baru, 

hibah dari Dinas Pendidikan/swasta/penerbit, sumbangan buku dari 

alumni, dan lain-lain. 
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Koleksi harus disesuaikan dengan kebutuhan pemakainya, koleksi 

merupakan daya tarik utama dari sebuah perpustakaan itu banyak 

digunakan oleh pemustaka adalah ketersediaan koleksi yang memadai dan 

memenuhi kebutuhannya (Almah, 2012: 25). Di perpustakaan SDIT 

Ukhuwah terdapat jenis koleksi fiksi dan non fiksi. Koleksi fiksi disini 

lebih banyak digunakan oleh siswa seperti komik, novel, cerita rakyat, 

cerita islami, fabel dan buku mewarnai. 

Gambar 4.2 jenis koleksi komik, cerita rakyat, cerita islami, fabel dan 

buku mewarnai 

 

Ruangan ini merupakan raungan baca yang ada di perpustakaan 

SDIT Ukhuwah Banjarmasin yang mana setiap siswa/i yang memiliki 

jadwal kunjungan ke perpustakaan maka di tempat inilah bagi mereka 

untuk membaca macam-macam jenis koleksi yang tersedia yaitu koleksi 

komik, novel, cerita rakyat, cerita islami, fabel dan buku mewarnai. 
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Gambar 4.3 koleksi fiksi novel remaja 

 

Koleksi ini merupakan koleksi novel remaja yang sering dipinjam 

dan baca di tempat oleh guru SDIT Ukhuwah Banjarmasin. Koleks ini 

tempatnya dipisahkan dari rak novel anak-anak. 

Adapun jenis koleksi non fiksi yang terdapat di perpustakaan SDIT 

Ukhuwah Banjarmasin seperti buku paket pelajaran, buku agama, atlas, 

Al-qur’an, ensiklopedia, koran dan majalah. 
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Gambar 4.4 Koleksi  buku paket pelajaran 

Koleksi buku paket pelajar bagi siswa SDIT Ukhuwah 

Banjarmasin ini memiliki ruangan khusus yang berdampingan dengan 

ruang baca, adapun buku paket pelajaran yang terdapat di perpustakaan 

SDIT Ukhuwah Banjarmasin ini seperti: pendidikan seni, TIK, IPA, IPS 

dan sebagainya. 

 

Gambar 4.5 Koleksi sejarah dan Geografi 

 

Koleksi sejarah yang terdapat di perpustakaan SDIT Ukhuwah 

Banjarmasin ini seperti buku sejarah kemerdekaan Indonesia, sejarah 

kerajaan Banjar dan koleksi geografi. 
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Gambar 4.6  Koleksi ilmu terapan dan seni olahraga 

Koleksi yang terdapat di perpustakaan SDIT Ukhuwah 

Banjarmasin ini seperti buku seni olahraga yang mana biasanya guru yang 

dibidang olahraga mengajak siswa untuk belajar di perpustakaan dengan 

memanfaatkan koleksi yang tersedia.  

 

Gambar 4.7 Koleksi bahasa dan ilmu murni 
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Koleksi Bahasa yang terdapat di perpustakaan SDIT Ukhuwah 

Banjarmasin ini seperti Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab dan 

bahasa Banjar.  

 

Gambar 4.8 Koleksi karya umum,filsafat, agama dan sosial 

Koleksi ini hanya sedikit yang digunakan atau dipakai oleh murid 

seperti kelas sosial saja dan itupun mereka menggunakannya apabila 

mendapat tugas dari guru.  

 

Gambar 4.9 Koleksi Atlas, majalah dan agama islam 
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Koleksi ini hanya dapat dibaca di tempat dan tidak dapat pinjam 

untuk dibawa pulang.  Koleksi ini sangat membantu siswa yang apabila 

mendapat tugas dari guru seperti buku atlas. 

 

Gambar 4.10 Koleksi majalah dan ensiklopedia 

Koleksi ini hanya dapat dibaca di tempat dan tidak boleh dipinjam 

untuk dibawa pulang. Jenis ensiklopedia ini seperti: ensiklopedia fisika, 

ensiklopedia kimia dan lai sebagainya. Adapun koleksi majalah disini 

majalah dari SDIT Ukhuwah Banjarmasin. 

 

 

Gambar 4.11 Koleksi tentang agama islam 



76 

 

Koleksi agama islam memuat koleksi seperti fiqih, tasawuf, 

Al-qur’an dan lainnya yang berhubungan dengan agama islam. 

 

B. Koleksi yang Lebih Menarik Minat Baca Siswa dari Ketersediaan 

Koleksi di Perpustakaan SDIT Ukhuwah Banjarmasin 

1. Hasil wawancara dan observasi 

Jenis koleksi yang ada di perpustakaan sangat penting bagi 

penggunanya, karena sebuah perpustakaan yang memiliki koleksi yang 

lengkap akan memiliki pengaruh bagi siswa dan sebaliknya apabila sebuah 

perpustakaan yang tidak lengkap jenis koleksi perpustakaaannya maka 

tidak akan memiliki pengaruh yang besar bagi penggunan perpustakaan. 

Faktor ketersediaan jenis koleksi dan cara pengadaannya yang perlu di 

perhatikan oleh pengelola ataupun pustakawan sehingga dapat membantu 

siswa tersebut untuk mendapatkan suatu hal yang menguntungkan buat 

mereka. Dari hasil wawancara dengan pengelola perpustakaan yang 

mengatakan bahwa: 

”Pengadaan jenis koleksi yang ada di Perpustakaan SDIT 

Ukhuwah Banjarmasin ini ada dua yaitu pembelian (dari sekolah 

dan yayasan) dan sumbangan (dari Dinas pendidikan, dari siswa 

yang masih aktif dan siswa yang sudah lulus sekolah). Semua jenis 

koleksi yang didapat dari pengadaan tidak melalui proses seleksi/ 

penyiangan, karena semua jenis koleksi memenuhi bagi pengguna 

dan di perpustakaan SDIT Ukhuwah ini semua jenisnya 

berdasarkan kurikulum. Selanjutnya proses pengolahan jenis 

koleksi perpustakaan dilayankan dan sesuai dengan kebutuhan 
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pengguna perpustakaan SDIT Ukhuwah Banjarmasin” 

(PS,wawancara, 10 April 2019). 

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa dari faktor 

ketersediaan jenis koleksi dan cara pengadaan di Perpustakaan SDIT 

Ukhuwah Banjarmasin masih kurang dalam hal penyeleksian atau 

penyiangan bahan pustaka. Namun juga dapat dilihat dari hasil diatas 

bahwa pengguna perpustakaan sudah merasa terpenuhi dengan jenis 

koleksi yang tersedia. 

Selanjutnya penulis mengadakan wawancara kepada beberapa guru 

SDIT Ukhuwah Banjarmasin. Dari beberapa hasil wawancara informan 1 

mengatakan: 

”Bagi saya untuk jenis koleksi perpustakaan yang ada di 

Perpustakaan SDIT Ukhuwah cukup tersedia baik dari koleksi 

pengetahuan. Akan tetapi ada sedikit saran yaitu perlu adanya 

display  sehingga memudahkan bagi pengunjung perpustaka 

bahwasanya ada koleksi terbaru di perpustakaan”(F, 10 April 

2019). 

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa dari pengelola 

maupun perpustakaan hendaknya mengadakan display guna memberitahu 

ada koleksi yang terbaru kepada pengunjung. 

Adapun informan 2 mengatakan: 

”Bagi saya koleksi komik seharusnya diperbanyak atau 

diperbaharui, perlu diadakan  buku-buku pengetahuan yang 
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memiliki tampilan bagus sehingga membuat ketertarikan bagi 

siswa-siswa SDIT Ukhuwah Banjarmasin”(S, 10 April 2019). 

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa perlu diadakannya 

perbaharuan maupun penembahan jenis koleksi seperti komik maupun 

sejenisnya, dan parlu pengadaan buku pengetahuan yang memiliki 

tampilan bagus sehingga siswa ketika berkunjung ke perpustakaan tertarik 

dengan jenis buku pengetahuan. 

Selain dengan guru, penulis juga melakukan wawancara kepada 

beberapa siswa SDIT Ukhuwah Banjarmasin. Dari hasil wawancara 

keseluruhan dapat disimpulkan bahwa siswa di perpustakaan SDIT 

Ukhuwah rata-ratas siswa-siswi memiliki kesamaan dengan jenis koleksi 

yang bagi mereka menarik untuk dibaca seperti komik, buku cerita rakyat, 

buku hewan dan cerita islami. 

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa semakin 

tersedianya jenis koleksi di perpustakaan, maka semakin tinggi pula minat 

baca siswa di perpustakaan tersebut. Hal itu sangat penting dalam 

menunjang minat baca siswa di perpustakaan SDIT Ukhuwah Banjarmasin  

2. Statistik Data Peminjaman 

Dalam arti sempit statistik dapat diartikan sebagai data, tetapi 

dalam arti luas statistik dapat diartikan sebagai alat (Sugiyono, 2015: 

21). Dari hasil pengamatan penulis di lapangan statistik peminjaman di 

SDIT Ukhuwah Banjarmasin seperti berikut: 
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Tabel 4.2 data peminjaman buku bulan Maret-April 2019 

 

 Perbandingan jumlah peminjaman di perpustakaan SDIT Ukhuwah 

Banjarmasin berdasarkan kelas, baik kelas 1 sampai kelas 6 disajikan 

dalam grafik berikut ini: 

 

Grafik 4.1 peminjaman buku di perpustakaan 

 

Dapat dilihat dari grafik diatas yang paling banyak meminjam 

buku di perpustakaan pada bulan april adalah kelas 2 dengan jumlah 30 

dan yang paling sedikit atau bahkan sama sekali tidak ada meminjam buku 

adalah kelas 5 dan 6. 
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Statistik Peminjaman di 

Perpustakaan SDIT Ukhuwah 

Banjarmasin Bulan Maret-APRIL 

2019 

Peminjaman 

No. Kelas  Jumlah peminjaman  

1 Kelas 1  14 

2 Kelas 2 30 

3 Kelas 3 4 

4 Kelas 4 1 

5 Kelas 5 0 

6 Kelas 6 0 
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Perpustakaan SDIT Ukhuwah Banjarmasin juga menyediakan 

jadwal perkelas untuk peminjaman koleksi yang terdapat di pepustakaan 

SDIT Ukhuwah Banjarmasin. 

 

Gambar 4.12 Jadwal peminjaman buku di perpustakaan  

 

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lihat, bahwasanya siswa-

siswi disana lebih suka membaca buku di tempat perpustakaan daripada 

meminjam buku untuk dibaca dirumah.  

 

Berikut merupakan jenis koleksi buku yang sering dipinjam atau 

terpapoler di perpustakaan SDIT Ukhuwah Banjarmasin yaitu: 

1. Serunya Manasik Haji 

2. Aku Anak yang Sabar 

3. Rumah Cermin 

4. Aku Bisa Makan Sendiri 

5. KKPK Juara Sejati 
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6. Celengan Pigu 

7. Gudang memorimu 

8. Burung Hantu Kecil Putih 

9. Aku Anak Jujur 

10. Istri Fir’aun 

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lihat dan data yang 

diperoleh bahwasanya siswa-siswi disana lebih suka membaca buku di 

tempat perpustakaan daripada meminjam buku untuk dibaca di rumah. 

Dan yang membuat ketertarikan bagi meraka suka membaca dikarenakan 

koleksi yang tersedia di perpustakaan SDIT Ukhuwah Banjarmasin 

memiliki koleksi yang menarik dan cukup memadai. 

 


