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MOTTO 

 

Barang siapa menempuh suatu jalan untuk 
mencari ilmu maka Allah akan memudahkan 

padanya jalan menuju ke surga.1 
(H.R. Muslim) 

 

                                                           
1
 Hussein Bahreisy, Himpunan Hadist Pilihan Hadist Shahih Bukhari (Surabaya: 

Al-Ikhlas, 1980), hlm. 378 
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ABSTRAK 

 

 

Umti Fatonah, “Pemanfaatan Perpustakaan sebagai Sumber Belajar pada 

Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas III Madrasah Ibtidaiyah Negeri 

Tempel, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta”. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2014. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana proses 

pembelajaran dengan memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar pada 

mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas III MIN Tempel, (2) Faktor 

penghambat dan pendukung dalamk pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber 

belajar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas III MIN Tempel. 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan 

perpustakaan sebagai sumber belajar pada siswa kelas III MIN Tempel dan 

mengetahui faktor penghambat serta pendukung dalam pemanfaatan perpustakaan 

sebagai sumber belajar. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualiatif deskriptif yang menggunakan 

metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dalam 

penelitian ini meliputi: proses pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia 

dengan memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar siswa yang diambil 

dari lembar observasi dan dokumentasi, serta faktor penghambat dan pendukung 

yang diambil berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dan dokumentasi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan perpustakaan sebagai 

sumber belajar siswa belum maksimal. Pemanfaatan perpustakaan baru sebatas 

memanfaatkan untuk pencapaian aspek membaca dan mendengarkan. Faktor 

penghambat dalam pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar mata 

pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas III MIN Tempel antara lain koleksi 

perpustakaan yang kurang dan krangnya minat siswa. Sedangkan faktor 

pendukung pemanfaatan perpustakaan di antaranya adanya tata tertib, pelayanan, 

motivasi guru dan gedung beserta fasilitasnya. 

 

Kata kunci: pemanfaatan perpustakaan, sumber belajar. 
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KATA PENGANTAR 

 

 بسن هللا الر حون الر حين

ر الد نيا والدين والصال ة وبه نستعين علي ا هو. الحود هلل ر ب ا لعا لوين  

.اها بعد. والسالم علي هحود و عل اله و صحبه اجوعين  

 

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, hanya dengan izin dan 

kehendak-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemanfaatan 

Perpustakaan Sebagai Sumber Belajar Pada Mata Pelajaran Bahasa 

Indonesia Siswa Kelas III di MIN Tempel Ngaglik Sleman Yogyakarta”. 

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Nabi Agung 
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Islam yang dicintai oleh Allah Swt. 
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berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti akan menyampaikan 
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dan selaku pembimbing akademik yang telah memberikan persetujuan 

penyusunan skripsi ini. 

4. Sigit Prasetyo, M.Pd. selaku sekretaris Prodi Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah 

5. Moh. Agung Rokhimawan, M.Pd. selaku pembimbing yang telah berkenan 

meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan petunjuk dan bimbingan dengan 

penuh kesabaran serta nasehat dan saran-saran yang berharga dalam penulisan 

skripsi ini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting dan mutlak diperlukan 

oleh umat manusia, karena pendidikan merupakan salah satu upaya meningkatkan 

kualitas hidup serta harkat dan martabat manusia itu sendiri. Pendidikan 

merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan kegiatan 

bimbingan, pengajaran atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang. 

Pendidikan nasional ini, merupakan pendidikan yang berakar pada kebudayaan 

bangsa Indonesia dan yang berdasarkan pencasila dan Undang-Undang Dasar 

1945. Pendidikan dapat diartikan sebagai bimbingan secara sadar oleh pendidik 

terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya 

kepribadian yang utama.
1
 

Sementara itu, menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara.
2
 Salah satu unsur yang ikut membantu 

tercapainya tujuan pendidikan di sekolah adalah perpustakaan sekolah. 

Perpustakaan sekolah merupakan suatu sumber belajar yang dapat digunakan 

                                                           
1
 Ahmad Munjin Nasih dan Lilik Nur Kholidah, Metode dan Teknik Pembelajaran 

Agama Islam (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm.1 
2
 Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Surabaya: 

Media Center, 2005), hlm.4 



2 
 

siswa untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan. Perpustakaan madrasah 

memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membantu proses belajar 

mengajar. Hal ini sesuai dengan UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, 

penjelesan pasal 35 ayat 1, tentang standar sarana dan prasarana pendidikan yang 

didalamnya mencakup ”... tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium ...”.
3
 

Penyelenggaraan perpustakaan madrasah, merupakan salah satu upaya 

yang ditempuh madrasah untuk meningkatkan serta menunjang kegiatan belajar 

mengajar di lingkungan madrasah. Tujuan diselenggarakannya perpustakaan 

madrasah sendiri yaitu membantu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta 

nilai dan sikap hidup siswa dan guru dalam rangka meningkatkan mutu 

pendidikan secara keseluruhan. Perpustakaan dapat dijadikan sumber belajar yang 

dapat dimanfaatkan siswa untuk memperluas wawasan maupun menunjang 

kegiatan belajar mengajar.
4
  

Keberadaan perpustakaan perlu dimanfaatkan secara maksimal, karena 

perpustakaan dapat membantu mendapatkan sumber-sumber informasi dalam 

belajar. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tempel merupakan salah satu madrasah yang 

sudah memiliki gedung perpustakaan sendiri.
5
 Tidak hanya sekedar memiliki 

ruang perpustakaan sendiri, namun guru juga sudah mulai memanfaatkan 

perpustakaan sebagai sumber belajar serta tempat untuk berlangsungnya 

pembelajaran. Berdasarkan wawancara dengan guru MIN Tempel yaitu Ibu Dewi 

Kumalasari, salah satu guru Bahasa Indonesia yang dilakukan pada tanggal 22 

                                                           
3
Ibid., hlm.4. 

4
 Ibrahim Bafadal, Pengelolaan Perpustakaan Sekolah (Jakarta: PT Bumi Aksara 2005), 

hlm.5 
5
 Hasil observasi perpustakaan pada hari senin, 24 Maret 2014. 
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Maret 2014, beliau menyampaikan bahwa  perpustakaan sudah cukup membantu 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia.
6
  

Perpustakaan MIN Tempel merupakan perpustakaan yang berdiri di 

sebuah madrasah yang unggulan dan berprestasi, akan tetapi masih terlihat biasa 

dan sepi pengunjung. Perpustakaan hanya digunakan untuk membaca, meminjam, 

mengembalikan dan proses belajar mengajar. Belum ada program-program khusus 

yang dapat membuat perpustakaan ramai dan mampu menggali bakat-bakat siswa. 

Terutama bagi siswa yang senang membaca, menulis, bercerita, membuat karya-

karya, mading, kliping, pidato dan lain sebagainya.
7
 Dari permasalahan tersebut, 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai optimalisasi perpustakaan 

di MIN Tempel.  

Penulis memilih mata pelajaran Bahasa Indonesia  karena mata pelajaran 

ini adalah mata pelajaran yang mengharuskan setiap siswa menguasai empat 

aspek yang telah disebutkan diatas. Untuk melatih ke empat aspek tersebut, pada 

mata pelajaran Bahasa Indonesia memerlukan kunjungan ke perpustakaan. 

Melalui perpustakaan siswa dapat membaca buku mulai dari buku pelajaran, buku 

pengetahuan umum, bahkan buku cerita atau dongeng. Dengan demikian selain 

untuk melatih keterampilan membaca, siswa juga akan mendapatkan tambahan 

ilmu dan wawasan.  

Untuk mengetahui pemanfatan perpustakaan sebagai sumber belajar 

Bahasa Indonesia pada kelas III di MIN Tempel, maka dalam penyusunan skripsi 

ini penulis mengambil judul, “Pemanfaatan Perpustakaan Sebagai Sumber Belajar 

                                                           
6
 Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Kumalasari. hari Kamis tanggal  24 Maret 2014. 

7 Hasil observasi perpustakaan pada hari senin, 24 Maret 2014. 
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Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas III di MIN Tempel Tahun Ajaran 

2013/2014”. Penulis ingin mengetahui beberapa hal terkait dengan pemanfaatan 

perpustakaan sebagai sumber belajar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, 

konstribusi perpustakaan terhadap mata pelajaran Bahasa Indonesia, serta faktor 

pendukung dan penghambat dalam pemanfaatan perpustakaan. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dapat di rumuskan 

beberapa rumusan masalah berikut: 

1. Bagaimana pemanfaatan  perpustakaan sebagai sumber belajar pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas III di MIN Tempel ? 

2. Faktor apa sajakah yang menghambat dan mendukung dalam pemanfaatan 

perpustakaan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas III di MIN 

Tempel ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Dalam setiap penulisan karya ilmiah perlu dirumuskan tujuan, agar 

penelitiannya tidak keluar dari apa yang direncanakan. Adapun tujuan penelitian 

skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber 

belajar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di MIN Tempel 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pemanfaatan 

perpustakaan sebagai sumber belajar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia.  
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Penulis tertarik melaksanakan penelitian ini dengan harapan memperoleh 

manfaat antara lain: 

1. Untuk menambah wawasan mengenai pemanfaatan perpustakaan sebagai 

sumber pembelajaran Bahasa Indonesia. 

2. Penelitian ini diharapkan berguna bagi penulis sendiri dan orang yang 

membaca, khususnya bagi madrasah dapat menambah khazanah ilmu 

pengetahuan dalam pemanfaatan perpustakaan madrasah. 

3. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan wacana yang baru 

kepada guru khususnya dalam memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber 

belajar. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian mengenai pemanfaatan perpustakaan sebagai 

sumber belajar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas III yang 

telah dibahas dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan: 

1. Pemanfaatan Perpustakaan Sebagai Sumber Belajar Mata Pelajaran 

Bahasa Indonesia Siswa Kelas III di MIN Tempel. 

Pemanfaatan perpustakaan adalah upaya bagaimana 

memanfaatkan perpustakaan dan segala fasilitas yang tersedia, baik oleh 

penyelenggara atau pemakainya secara maksimal dan optimal. Begitu 

pula dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, perpustakaan merupakan 

salah satu sumber belajar karena menyediakan berbagai fasilitas yang 

mendukung dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Dapat disimpulkan 

bahwa pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia sudah ada. Namun pemanfaatan perpustakaan 

hanya baru tercapai pada aspek membaca dan mendengarkan saja. 

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat 

Kegiatan pemanfaatan perpustakaan tentu saja mengalami 

hambatan atau kendala dan dukungan dalam pelaksanaannya. Hambatan 

adalah faktor-faktor yang menghambat dalam pemanfaatan perpustakaan 

sebagai sumber belajar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dalam 

pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar pada mata pelajaran 

60 
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Bahasa Indonesia kelas III MIN Tempel ditemukan beberapa faktor yang 

menghambat antara lain: koleksi perpustakaan yang masih kurang dan 

minat siswa. Selain faktor penghambat, dalam pemanfaatan perpustakaan 

sebagai sumber belajar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas III 

MIN Tempel ditemukan beberapa faktor yang mendukung antara lain: 

tata tertib, pelayanan, motivasi guru dan gedung beserta fasilitasnya. 

 

B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, maka disampaikan 

saran sebagai berikut: 

1. Madrasah perlu mengadakan pengembangan pengelolaan perpustakaan 

secara lebih baik dalam hal pengembangan sarana, koleksi, sumber 

daya pengelola, sehingga dalam pemanfaatan perpustakaan di MIN 

Tempel lebih maksimal. 

2. Guru-guru diharapkan lebih sering dan mampu mengintegrasikan 

perpustakaan dalam setiap kegiatan pembelajaran sebagai sumber 

belajar secara lebih maksimal  

3. Siswa diharapkan lebih mampu memanfaatkan perpustakaan sebagai 

sumber belajar dan sumber informasi yag dapat menunjang proses 

belajarnya, terutama dalam menyelesaikan tugas agar dapat 

meningkatkan hasil belajarnya 
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C. Penutup 

 Alhamdulilah senantiasa haturkan kehadirat Allah SWT, karena 

petujuk dan portolongan-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini, terima kasih tak terhingga penulis sampaikan kepada semua 

pihak yang telah membantu mulai dari awal sampai terselesaikanya 

skripsi ini dengan judul “Pemanfaatan Perpustakaan Sebagai Sumber 

Belajar Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas III MIN 

Tempel”, 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada sesuatu yang 

sempurna di dunia ini, begitu juga dengan penulisan skripsi ini terdapat 

banyak kekurangan, maka dari itu saran dan kritik dari pembaca sangat 

penulis harapkan. 

 Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat dijadikan acuan 

bagi penulisan selanjutnya, Aamiin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abidin, Yunus. Pembelajaran Bahasa Berbasis Pendidikan Karakter. Bandung: Refika 

Aditama. 2012 

Arifin, Zainal. Penelitian Pendekatan Metode dan Peradigma Baru. Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya. 2011 

Bafadal, Ibrahim. Pengelolaan Perpustakaan Sekola. Jakarta: Bumi Aksara.2005 

Darmono, Manajemen dan Tata Kerja Perpustakaan Sekolah. Jakarta: Gramedia 

widiasrana Indonesia. 2004 

Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam. Standar Isi Madrasah Ibtidaiyah 

Jakarta: Departemen Agama. 2006 

Hardiana, Rika. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah 

dan Hubungannya dengan Hasil Belajar Bahasa Indonesia. Skripsi. Fakultas Adab 

dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2010. 

Hendar, Erfan. Pemanfaatan Perpustakaan SMP N 2 Sewon Bantul dalam Menunjang 

Kegiatan Belajar Mengajar. Skripsi. Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta. 2013. 

Komalasari, Kokom. Pembelajaran Kontekstual Konsep dan Aplikasi. Bandung: Refika 

Aditama. 2011 

M. Hikmat, Mahi. Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan 

Sastra.Yogyakarta : Graha Ilmu. 2011 

M. Yusuf, pawit. 2007. Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah. Jakarta: 

Kencana Prenada Media Grup. 

Masruri, Muhammad. Pemanfaatan Perpustakaan sebagai Sumber pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam Kelas VII di MTsN Bnatul kota Daerah Istimewa 

Yogyakarta Tahun Ajaran 2007-2008, Skripsi. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2007. 

Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 

2007 

Prastowo, Andi. Manajemen Perpustakaan Sekolah Profesional. Yogyakarta: Diva 

Press.2012 

63 



64 
 

 

Purwanto, Ngalim dan Djaniah Alim. Metodologi Pengajaran Bahasa Indonesia di 

Sekolah Dasar. Bandung: Rosda Karya. 1997 

Pusat Bahasa Depdiknas. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat Jakarta: 

Gramedia.2008 

Sinaga, Dian. Mengelola Perpustakaan Sekolah. Bandung: Bejana. 2011 

Slamet. Dasar-dasar Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di Sekolah Dasar. 

Surakarta: UNS Press. 2007 

Sudjana, Nana dan Ahmad Rivai. Teknologi Pengajaran. Bandung: Sinar baru. 1989 

Sudjono, Anas. Pengantar Statistik Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005 

Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. 

Bandung : Alfabeta. 2011 

Sukmadinata, Nana Syaodih. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya. 2008  

UU. RI No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Surabaya: Media 

Center. 

 

 

 

 

 



65 
LAMPIRAN I 

 

Struktur organisasi perpustakaan MIN Tempel 

 

Penanggung Jawab 

Kepala Madrasah 

Ali Shofa 

Kepala perpustakaan 

Dedi Eko P., S.Pd,Kor 

Pelayanan Teknis 

Ita Laily Jamil 
Pelayanan Pembaca 

Dina Kusumawati, A.Md 

Pengembangan Bahan 

Pustaka Pengelolaan 

Koleksi Pemeliharaan 

Layanan Sirkulasi 

Bimbingan Minat Baca 

Bantuan Informasi 
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Prabot Perpustakaan MIN Tempel 

 

No. Nama Barang Keterangan  

1. Buku teks pengayaan Ada  

2. Buku Panduan Guru  Ada 

3. Buku Referensi  Buku Referensi (kamus, 

ensiklopedi, buku statistic daerah, undang-

undang, kitab suci) 

Ada  

4. Buku pengayaan Ada  

5. Sumber belajar lain (majalah, koran, surat 

kabar, globe, peta, gambar pahlawan, CD 

pembelajaran, alat peraga) 

Ada 

6. Rak buku Ada 

7. Rak majalah Ada 

8. Rak surat kabar Ada 

9. Meja baca 10 buah/sekolah Ada 

10. Kursi baca 10 buah/ sekolah Tidak ada 

11. Kursi kerja petugas Ada 

12. Meja kerja petugas Ada 

13. Lemari catalog Ada 

14. Lemari untuk menampung seluruh peralatan 

perpustakaan 

Ada 

15. Papan pengumuman Ada 

16. Meja multimedia Ada 

17. Peralatan multimedia (computer, printer, 

radio dan pemutar VCD/DVD) 

Ada tapi 

belum 

lengkap 

18. Buku inventaris Ada 

19. Tempat sampah Ada 

20. Soket listrik Ada 

21. Jam dinding Ada 

22. Jendela/ventilasi Ada 

23. Hasil karya siswa (puisi, gambar, pantun, 

cerpen,dll) 

Tidak ada 
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Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara Guru 

1. Apakah Ibu sudah memanfaatkan perpustakaan untuk kegiatan belajar 

mengajar ? 

2. Berapa kali dalam satu bulan melaksanakan kegiatan belajar mengajar di 

perpustakaan ? 

3. Apakah perpustakaan sudah cukup nyaman digunakan sebagai tempat 

KBM ? 

4. Kesulitan apa yang di alami saat melaksanakan KBM di perpustakaan ? 

5. Menurut Ibu apakah koleksi di perpustakaan sudah lengkap ? 

6. Apakah sudah ada promosi perpustakaan yang dilakukan oleh 

perpustakaan ? 

7. Bagaimana pelayanan di perpustakaan ? 

8. Apakah ada pejadwalan penggunaan perpustakaan untuk setiap kelasnya ? 

9. Apakah Ibu pernah mengalami bentrokan pemakaian perpustakaan dengan 

kelas lain ? 

10. Apakah ibu selalu memotivasi siswa untuk memanfaatkan perpustakaan 

sebagai sumber belajar ? 

11. Apakah harapan Ibu terhadap pelayanan dan fasilitas perpustakaan ? 

Pedoman wawancara pustakawan 

1. Bagaimana struktur organisasi perpustakaan di MIN Tempel ? 

2. Apakah organisasi tersebut sudah berjalan dengan baik dan semestinya ? 

3. Apakah ruangan perpustakaan sudah memadai saat di gunakan untuk 

proses KBM ? 

4. Apakah prabot di perpustakaan sudah cukup memadai ? 

5. Apakah sudah banyak guru yang memanfaatka perpustakaan sebagai 

tempat dan sumber KBM ? 

6. Apakah setiap hari banyak siswa yang berkunjung ke perpustakaan ? 

7. Koleksi apa saja yang sudah di miliki perpustakaan ? 
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8. Apakah koleksi di perpustakaan sudah di kalsifikasikan dan dihitung ? 

9. Apakah koleksi yang di miliki sudah sesuai dengan kurikulum ? 

10. Apakah administrasi perpustakaan sudah lengkap ? 

11. Adakah peraturan di perpustakaan ? 

Pedoman wawancara siswa kelas III 

1. Berapa kali dalam satu minggu mengujungi perpustakaan ? 

2. Kegiatan apa yang biasanya dilakukan di perpustakaan ? 

3. Apakah sering diadakan KBM Bahasa Idonesia di perpustakaan ? 

4. Bagaimana perasaan adik saat belajar di perpustakaan ? 

5. Kesulitan apa yang ditemui saat pembelajaran Bahasa Indonesia di 

perpustakaan ? 

6. Apakah adik sudah memiliki kartu anggota perpustakaan ? 

7. Apakah selama di perpustakaan sudah menaati tata tertib ? 

8. Buku apa yang paling diminati saat berkunjung ke perpustakaan ? 

9. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh tenaga perpustakaan ? 

10. Apakah pernah merasa bosan saat berkunjung ke perpustakaan ? 

11. Apakah pernah mencari buku di perpustakaan untuk megerjakan tugas ? 
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Hasil Wawancara 

 

a. Hasil Wawancara Pustakawan  

 

No.  Subjek Pertanyaan dan jawaban 

1. Penulis  : Bagaimana struktur organisasi perpustakaan di MIN 

Tempel ? 

Nara sumber  : ya sudah ada mba, tetapi belum berjalan sebagaimana 

mestinya, karena kami petugas perpustakaan masih sering 

disibukan dengan kegiatan lain. 

2. Penulis  : Apakah organisasi tersebut sudah berjalan dengan baik 

dan semestinya ? 

 

Narasumber  : belum, ya karena seperti yang saya bilang tadi, kami yang 

mengelola perpustakaan tidak hanya punya tanggung jawab 

kepada perpustakaan saja. Sebenarnya saya kan bukan 

pustakawan yang khusus menangani dan mengelola 

perpustakaan, karena saya tenaga tata usaha yang di 

tempatkan di perpustakaan dan diberi tanggung jawab juga 

terhadap perpustakaan. 

3. Penulis  : Apakah  ruangan perpustakaan sudah memadai saat di 

gunakan untuk proses KBM ? 

Narasumber  : kalau digunakan dalam pembelajaran menurut saya sudah 

cukup kok mba, biasanya kan meja dibuat melingkar kalau 

buat KBM. 

4. Penulis  :  Apakah prabot di perpustakaan sudah cukup memadai ? 

Narasumber  :  belum mba, soalnya kan disini belum ada computer yang 

bisa digunakan siswa buat nyari buku-buku. Tapi saya kira 

untuk tingkat perpustakaan MI sudah lumayan lah, lagi 

pula kan di setiap rak buku sudah diberi tanda nama 

pengelompokan buku. Jadi siswa juga bisa mencari sendiri 



 

70 
LAMPIRAN IV 

 

secara manual.  

5. Penulis  : Apakah sudah banyak guru yang memanfaatka 

perpustakaan sebagai tempat dan sumber KBM ? 

 

Narasumber  : sudah mba, ini juga kebetulan sedang ada guru yang 

memanfaatkan perpustakaan, makanya banyak siswa. Tapi 

kayaknya mereka di beri tugas mandiri.  

6. Penulis  : Apakah setiap hari banyak siswa yang berkunjung ke 

perpustakaan ? 

Narasumber  : ya lumayan mba, tapi kebanyakan yang berkunjung itu 

siswa perempuan. 

7.  Penulis  : Koleksi apa saja yang sudah di miliki perpustakaan ? 

 

Narasumber  : ya buku-buku teks, pengayaan, fiksi, non fiksi, majalah 

anak bobo, koran juga sudah ada tapi biasanya dibawa ke 

kantor sih soalnya dibaca guru-guru. 

8. Penulis  : Apakah koleksi di perpustakaan sudah di kalsifikasikan 

dan dihitung ? 

 

 Narasumber  : kalau diklasifikasikan sih sudah walau masih sederhana, 

tapi kalau dihitung kembali belum mba. Ya kurang lebih 

kalau 6000 buku. Soalnya kan buku-buku yag disini juga 

sisa buku yang ada di perpustakaan kelas. Jadi setiap kelas 

punya perpustakaan sendiri yang isinya buku-buku paket. 

Terus sisanya disimpan di perpustakaan ini.  

9. Penulis : Apakah koleksi yang di miliki sudah sesuai dengan 

kurikulum ? 

Narasumber : iya sudah, kurikulum yang sedang di pakai kan kurikulum 

2006/ KBK. Tapi mulai tahun ajaran baru besok ganti 

kurikulum 2013 
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10. Penulis : Apakah administrasi perpustakaan sudah lengkap ? 

Narasumber : belum mba, karena waktu dan tenaganya yang belum bisa 

sampai kesitu mba. Ini saja saya sedang sibuk ngurus 

administrasi tata usaha. Kalau dulu sih saya sudah pernah 

buatin buku kunjungan ke perpustakaan, tapi anak-anak 

pada protes karena antri nulisnya, sedangkan waktu 

istirahat sebentar jadi mereka masih sibuk ngantri dan 

belum sempat membaca dan meminjam buku bel istrahat 

sudah selesai. Terus saya juga sudah buatin kartu anggota 

perpustakaan namun sekarang sudah tidak digunakan lagi 

karna banyak yang hilang dan sering kali lupa saat ke 

perpustakaan.  

12. Penulis  : Adakah peraturan di perpustakaan ? 

Narasumber : peraturan tata tertib sudah ada diperpustakaan. 

13. Penulis : Bagaimana dengan promosi perpustakaan apakah sudah 

dilaksanakan ? 

Narasumber : promosi baru sebatas pengenalan itu loh mba pas MOS 

kelas 1, kan siswanya diperkenalkan sama lingkungan 

madrasah. Lah pas itu ka nada kunjungan ke perpustakaan 

juga. Ya baru sekedar itu sih mba. 

14. Penulis  : langkah-langkah apa saja yang ditempuh dalam 

mengoptimalkan perpustakaan ? 

Narasumber  : langakah yang saya tempuh ya itu saya sudah berusaha 

memberikan yang memang bisa saya lakukan untuk 

perpustakaan. Saya setiap kali datang ke perpustakaan 

merapikan dan membersihkan perpustakaan terlebih 

dahulu. Membuatkan administrasi walau belum lengkap 

kamarin saya sudah pernah membuatkan kartu anggota 

perpustakaan, buku kunjungan perpustakaan. Setiap kali 

ada waktu luang saya juga menata dan merapihkan buku-
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buku di rak buku. 

 

b. Hasil wawancara Guru Bahasa Indonesia kelas III 

 

No.  Subjek Pertanyaan dan jawaban  

1. Penulis  : Apakah Ibu sudah memanfaatkan perpustakaan untuk 

kegiatan belajar mengajar ? 

Nara sumber  : sudah mba, kebetulan kan saya ini wali kelas jadi saya 

selain pembelajaran bahasa Indonesia saya juga sudah 

pernah melaksanakan KBM di perpustakaan.  

2. Penulis  : Berapa kali dalam satu bulan melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar di perpustakaan ? 

 Narasumber  : kalau untuk berapa kali saya tidak pernah mentargetkan 

mba, hanya saja saat ada tema-tema tertentu yang memang 

memerlukan perpustakaan sebagai sumber belajar, ya saya 

gunakan perpustakaan.  

3. Penulis  : Apakah perpustakaan sudah cukup nyaman digunakan 

sebagai tempat KBM ? 

Narasumber  : ya lumayan mba, soalnya tempatnya juga di pojokan 

mungkin yah jadi agak sedikit sepi, terus ruangannya juga 

lumayan luas. Ruangannya yang sudah menggunakan AC 

juga menambah kenyamanan siswa saat pemeblajaran. 

Bahkan saya rasa mereka cukup senang dan antusias kalau 

diajak belajar di perpustakaan. Mungkin karena mereka 

merasa jenuh kala terus-terusan belajar di kelas yang sama. 

4. Penulis  : Kesulitan apa yang di alami saat melaksanakan KBM di 

perpustakaan ? 

Narasumber  : kesulitannya itu mba, karena tidak ada penjadwalan 

pemakaian perpustakaan, kadang jadi harus sering 

mengecek dulu kalau mau makai perpustakaan, kan 

takutnya ada kelas lain juga yang sedang memakai 
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perpustakaan. Kemudian mengenai buku itu loh mba, 

biasanya anak-anak itu selalu bermasalah kalau disuruh 

mencari buku dongeng atau cerita soalnya kan memang 

jumlahnya masih terbatas jadi kadang siswa merasa bosan 

kalau bukunya sudah pernah dibaca sebelumnya.  

5. Penulis  : Menurut Ibu apakah koleksi di perpustakaan sudah 

lengkap ? 

Narasumber  : belum sih mba, soalnya kebanyakan buku-buku yang 

disana itu buku-buku sisa dari anak-anak. Kaya buku paket 

yang misalnya sisa dari perpustakaan kelas terus disimpan 

di perpustakaan. Kalau buku cerita masih sangat kurang 

menurut saya, sering loh mba itu ada siswa saya mengeluh 

karena buku yang belum selesai dibaca hari ini 

misalnya,dicari hari besok udah ngga ada ya mungkin 

sudah di pinjam siswa lain. 

6. Penulis  : Apakah sudah ada promosi perpustakaan yang dilakukan 

oleh perpustakaan ? 

Narasumber  : promosi perpustakaan belum ada, paling itu kegiatan 

MOS yang dilaksanakan buat kelas 1 

7.  Penulis  : Bagaimana pelayanan di perpustakaan ? 

Narasumber  : pelayanannya kurang maksimal mba soalnya tenaga 

perpustakaan juga sibuk dengan urusan administrasi tata 

usaha. Tapi sejauh ini sih ramah dan cukup membantu lah 

mba. 

8. Penulis  : Apakah ada pejadwalan penggunaan perpustakaan untuk 

setiap kelasnya ? 

Narasumber  : belum ada, harapan saya ya mbok ada gitu lah mba 

soalnya biar gampang kalau mau pakai perpustakaan buat 

KBM. 

9. Penulis : Apakah Ibu pernah mengalami bentrokan pemakaian 
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  perpustakaan dengan kelas lain ? 

Narasumber : kalau sejauh ini sih belum mba 

10. Penulis : Apakah ibu selalu memotivasi siswa untuk memanfaatkan 

perpustakaan sebagai sumber belajar ? 

Narasumber : iyah saya memotivasi siswa dengan cara biasanya di akhir 

pelajaran itu kan saya sering ngasih tugas ya mba, lah 

disitu saya menyarankan siswa kalau membutuhkan buku 

mencari di perpustakaan. 

11. Penulis : Apakah harapan Ibu terhadap pelayanan dan fasilitas 

perpustakaan ? 

 

 Narasumber : harapan saya pelayanan di perpustakaan lebih 

ditingkatkan lagi, koleksinya juga ditambah biar siswa ga 

bosan. Terus kalau bisa tiap bulannya itu buku-buku baru 

yang masih segar masuk. 

 

c. Hasil Wawancara Siswa kelas III 

No.   Pertanyaan dan jawaban  

1. Penulis  : Berapa kali dalam satu minggu mengujungi 

perpustakaan ? 

Nara sumber  : gak mesti mba, tapi seringnya sih 2 kali 

2. Penulis  : Kegiatan apa yang biasanya dilakukan di perpustakaan 

? 

Narasumber  :  biasanya kalau di perpustakaan minjam buku atau 

ngembaliin buku mba terus biasanya pinjam pianika 

juga sih tapi mainnya ga boleh di dalam perpustakaan. 

3. Penulis  : Apakah sering diadakan KBM Bahasa Idonesia di 

perpustakaan ? 

Narasumber  : gak sering, tapi pernah mba 

4. Penulis  : Bagaimana perasaan adik saat belajar di perpustakaan 
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? 

Narasumber  : seneng mba soalnya enak duduk di bawah, terus 

ruangannya juga wangi dan adem mba, kan pake ac.  

5. Penulis  : Kesulitan apa yang ditemui saat pembelajaran Bahasa 

Indonesia di perpustakaan ? 

Narasumber  : kemarin saya sempat rebutan buku sama teman saya 

mba, soalnya kita sama-sama suka sama buku itu tapi 

bukunya cuma ada sedikit. 

6. Penulis  : Apakah adik sudah memiliki kartu anggota 

perpustakaan ? 

 Narasumber  : dulu punya tapi sekarang sudah hilang mba. 

7.  Penulis  : Apakah pernah diadakan promosi tentang perpustakaan 

? 

Narasumber  : udah mba pas kelas 1 dulu waktu MOS 

8. Penulis  : Apakah selama di perpustakaan sudah menaati tata 

tertib ? 

Narasumber  : iya menaati kan disana gak boleh berisik, ga boleh 

makan, minum, lari-lari juga ga boleh. 

9. Penulis : Buku apa yang paling diminati saat berkunjung ke 

perpustakaan ? 

 

Narasumber : buku kkpk (kecil-kecil punya karya ) 

10. Penulis : Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh tenaga 

perpustakaan ? 

Narasumber : ibu Ita baik kok mba, tapi kalau berisik ditegur 

11. Penulis : Apakah pernah merasa bosan saat berkunjung ke 

perpustakaan ? 

Narasumber : iya pernah karena bingung mba buku-bukunya rata-

rata sudah pernah dibaca 

12. Penulis : Apakah pernah mencari buku di perpustakaan untuk 
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megerjakan tugas ? 

Narasumber : pernah mba, kan kemarin juga ada tugas merangkum 

cerita yang ada di perpustakaan. 
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Pedoman Observasi Pembelajaran 

No. Kegiatan Hasil observasi 

1. Pembukaan   

2. Kegiatan awal  

3. Kegiatan inti  

4. Kegiatan akhir  
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A. Hasil observasi pembelajaran Bahasa Indonesia kelas III A 

 

1. Observasi Pertama, dilakukan pada hari Jumat 2 Mei 2014 pukul 08.00– 

09.15 

No. Kegiatan Hasil observasi 

1. Kegiatan awal 

pembelajaran  

Pembelajaran dibuka dengan salam dan berdoa bersama.  

2. Kegiatan Inti Guru langsung mengajak siswa ke perpustakaan saat pelajaran 

bahasa Indonesia. 

Pembelajaran dimulai dengan sedikit ceramah mengenai materi 

yang akan dibahas pada pertemuan itu. Setelah dijelaskan 

tujuan pembelajaran, guru memberikan tugas kepada masing-

masing siswa untuk mencari buku cerita atau dongeng yang ada 

di perpustakaan. Semua siswa diberi tugas untuk membaca dan 

memahami dongeng yang dibacanya. Semua siswa mencari 

dongeng dan membaca sendiri-sendiri. Kegaduhan mulai 

terlihat saat ada dua orang siswa yang berebut buku yang akan 

dibaca. Namun guru melerai dan kembali mengingatkan kalau 

diperpustakaan memiliki aturan tata tertib. Setelah kondisi 

kembali normal, siswa melanjutkan membaca buku dongeng 

masing-masing. Setelah mereka membaca dan memahami isi 

dongeng guru menugakan untuk meuliskan kembali pada buku 

tugas. Namun karena waktu telah usai kegiatan pembelajaran 

diperpustakaan diakhiri sebelum siswa selesai menuliskan 

kembali. 

3. Kegiatan 

Penutup 

Sebelum menutup pembelajaran, guru memberikan motivasi 

kepada siswa untuk rajin berkunjung ke perpustakaan untuk 

membaca buku agar pengetahuan bertambah. Kemudian 

pembelajaran di akhiri dengan membaca hamdalah. 
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2. Observasi kedua, dilakukan pada hari Sabtu, 3 Mei 2014 pukul 07.00- 

08.25 

No. Kegiatan Hasil observasi 

1. Kegiatan awal 

pembelajaran  

Pembelajaran dibuka dengan salam dan berdoa bersama. 

Guru mengabsen siswa. 

2. Kegiatan Inti Kegiatan inti diisi dengan guru menjelaskan ulang 

mengenai materi dongeng, guru menanyakan kembali 

mengenai dongeng yang dibaca di perpustakaan pada hari 

jumat. Guru menugaskan perwakilan beberapa siswa untuk 

menceritakan dongeng yang telah dibacanya. Beberapa 

siswa menceritakan kembali dongeng yang telah 

dibacanya. Guru memberikan tugas siswa mengerjakan 

latihan yang berada di LKS. Semua siswa mengerjakan 

latihan soal yang berada di LKS. Ada beberapa siswa yang 

asik barmain dengan temannya, hal ini membuat kelas 

menjadi gaduh, namun guru segera menegur dan menyuruh 

siswa untuk kembali mengerjakan latihan soal. Siswa yang 

telah selesai mengerjakan latihan soal mengumpulkan LKS 

di meja guru. 

3. Kegiatan Penutup Sebelum menutup pembelajaran, guru memberikan 

motivasi kepada siswa untuk rajin membaca buku agar 

pengetahuan bertambah. Kemudian pembelajaran di akhiri 

dengan membaca hamdalah. 

 

 

 

 

 



86 
LAMPIRAN VI 

 

 

B. Hasil observasi pembelajaran Bahasa Indonesia kelas III B 

 

1. Observasi Pertama, dilakukan pada hari Jumat, 2 Mei 2014 pukul 08.45- 

09.55 

No. Kegiatan Hasil observasi 

1. Kegiatan awal 

pembelajaran  

Pembelajaran dibuka dengan salam dan berdoa bersama. 

Guru  

2. Kegiatan Inti Guru langsung mengajak siswa ke perpustakaan saat 

pelajaran bahasa Indonesia. 

Pembelajaran dimulai dengan sedikit ceramah mengenai 

materi yang akan dibahas pada pertemuan itu. Setelah 

dijelaskan tujuan pembelajaran, guru memberikan tugas 

kepada masing-masing siswa untuk mencari buku cerita 

atau dongeng yang ada di perpustakaan. Semua siswa 

diberi tugas untuk membaca dan memahami dongeng yang 

dibacanya. Semua siswa mencari dongeng dan membaca 

sendiri-sendiri. Setelah mereka membaca dan memahami 

isi dongeng guru menugakan untuk menuliskan kembali 

pada buku tugas.  

3. Kegiatan Penutup Sebelum pembelajaran ditutup guru menyuruh siswa 

mengembalikan buku ke tempat semula dengan tertib dan 

rapi. Pembelajaran ditutup dengan membaca hamdalah 

bersama. Siswa kembali ke kelas dengan tertib. 
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2. Hasil observasi pembelajaran Bahasa Indonesia kelas III B 

Observasi kedua, dilakukan pada hari Sabtu, 3 Mei 2014 pukul 08.25– 09.35 

No. Kegiatan Hasil observasi 

1. Kegiatan awal 

pembelajaran  

Pembelajaran dibuka dengan salam dan berdoa bersama. 

Guru mengabsen siswa untuk memastikan siapa yang 

hadir dan tidak hadir.  

2. Kegiatan Inti Guru mencoba mengkondisikan siswa. Setelah suasana 

kondusif dan siap dilaksanakan pembelajaran, guru 

mengulas kembali materi tentang dongeng yang kemarin 

baru saja disampaikan. Beberapa siswa menceritakan 

dongeng yang dibaca dengan suka rela. Guru 

menugaskan siswa untuk menuliskan tokoh yang ada 

dalam dongeng, menyebutkan sifat dan karakternya 

serta tempat kejadian yang ada dalam dongeng. Siswa 

mengerjakan tugas yang diberikan guru. Ada beberapa 

siswa yang merasa kesulitan menentukan sifat dari 

tokoh dongeng karena menurut siswa tersebut sifat 

tokoh sangat banyak. Guru meluruskan dengan 

menyuruh siswa menuliskan sesuai yang dia ketahui 

saja.  

3. Kegiatan Penutup Kegiatan pembelajaran usai dan ditutup dengan doa. 

sebelum diakhiri guru memotivasi siswa untuk lebih 

rajin membaca, tidak hanya membaca buku cerita saja 

melainkan buku pengetahuan guna menambah wawasan.  
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C. Hasil observasi pembelajaran Bahasa Indonesia kelas III C 

 

1. Observasi Pertama, dilakukan pada hari Senin, 5 Mei 2014 pukul 08.00– 

09.15 

No. Kegiatan Hasil observasi 

1. Kegiatan awal 

pembelajaran  

Pembelajaran dibuka dengan salam dan berdoa bersama. 

Guru mengabsen siswa yang hadir dan tidak hadir. 

2. Kegiatan Inti Pembelajaran dimulai dengan sedikit ceramah mengenai 

materi yang akan dibahas pada pertemuan itu. Setelah 

dijelaskan tujuan pembelajaran, guru memberikan tugas 

kepada masing-masing siswa untuk mencari buku cerita 

atau dongeng yang ada di perpustakaan kelas. Kelas III C 

memang mempunyai perpustakaan kelas yang memang 

dilengkapi dengan buku-buku dongeng ataupun cerita 

anak-anak. Buku tersebut dikelola oleh wali kelas dan 

siswa kelas III C, kebetulan walikelas III C adalah juga 

guru Bahasa Indonesia kelas III C. Siswa langsung lari 

mengambil buku secara berebutan, namun guru 

menasehati agar mengambilnya tidak dengan lari-lari dan 

berebut. Setelah semua siswa mendapatkan buku 

dongeng, siswa membaca dongeng tersebut dalam hati 

dan memahami isinya. Setelah selesai membaca dongeng, 

siswa menuliskan tokoh dalam dongeng, latar/ tempat, 

dan sifatnya. 

3. Kegiatan Penutup Jam pelajaran Bahasa Indonesia telah usai. Siswa 

mengembalikan buku ke lemari secara tertib dan rapi. 

Sebelum pembelajaran di akhiri, guru member penguatan 

agar siswa selalu rajin membaca dan senantiasa belajar 

lebih giat lagi. Pembelajaran di akhiri dengan membaca 

hamdalah bersama-sama.  
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2. Observasi Kedua, dilakukan pada hari Rabu, 7 Mei 2014 pukul 10.00- 

11.15 

No. Kegiatan Hasil observasi 

1. Kegiatan awal 

pembelajaran  

Pembelajaran dibuka dengan salam dan berdoa 

bersama. Guru mengabsen siswa dan menanyakan 

siapa saja yang tidak hadir.  

2. Kegiatan Inti Pada kegiatan inti pembelajaran Bahasa Indonesia 

kedua, guru masih membahas mengenai dongeng. 

Guru menyuruh siswa dengan sukarela untuk 

menceritakan kembali isi dongeng yang telah 

dibacanya serta menyebutkan tokoh-tokoh yang ada 

pada dongeng tersebut. Siswa mendapatkan tugas 

untuk mengerjakan LKS yang masih membahas tema 

dongeng. Siswa mengerjakan tugas dari guru. 

Kegaduhan mulai terlihat saat ada beberapa siswa 

yang telah selesai mengerjakan tugas. Ada beberapa 

siswa yang asik ngobrol dengan teman sebangkunya, 

ada pula yang lari-lari kesana kemari. Namun, guru 

tidak hanya diam melihat hal tersebut, guru menegur 

siswa yang lari-lari dan menyuruh untuk kembali 

mengerjakan dan mengecek kembali jawaban. 

3. Kegiatan Penutup Kegiatan pembelajaran usai dan ditutup dengan doa. 

sebelum diakhiri guru memotivasi siswa untuk lebih 

rajin belajar. Belajar tidak hanya apabila ada ulangan 

harian atau ulangan kenaikan kelas. Tetapi belajar 

merupakan kewajiban siswa setiap saat. 
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Pedoman Dokumentasi 

1. Dokumentasi Pembelajaran 

No. Nama Kegiatan Hasil 

1. Kelengkapan pembelajaran (sumber 

belajar, RPP, alat peraga) 

 

2. Dokumen gambar pembelajaran  Foto-foto kegiatan 

pembelajaran 

 

2. Dokumentasi Wawancara 

No. Nama Kegiatan Hasil 

1. Wawancara Kepala Madrasah, Petugas 

Perpustakaan, Guru Bahasa Indonesia 

kelas III, Siswa kelas III 

Transkip wawancara 

Rekaman wawancara 

2. Dokumen gambar wawancara Foto- foto pada saat 

wawancara 

 

3. Dokumentasi Perpustakaan 

No. Nama Kegiatan Hasil 

1. Mencatat prabot perpustakaan/ check list check list prabot 

perpustakaan MIN 

Tempel 

2. Dokumen gambar perpustakaan Foto- foto kegiatan di 

perpustakaan 

3. Administrasi Perpustakaan Tata tertib, peraturan 

perpustakaan, struktur 

organisasi 

perpustakaan 
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Foto-foto perpustakaan  
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Foto-foto Kegiatan Belajar Mengajar di Perpustakaan  
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Foto-foto wawancara  
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Foto Kegiatan di Perpustakaan Saat Jam Istirahat  



95 
LAMPIRAN VIII 

 

Foto Kegiatan Belajar Mengajar di Kelas  
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Foto Kegiatan di Perpustakaan Saat Jam Istirahat  
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