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ABSTRAK 
PELAYANAN PEMINJAMAN iPad di PERPUSTAKAAN SD TUMBUH 1 

YOGYAKARTA 
 

Oleh : 
Nenden Amalia Rovalina 

 
iPad (Internet Personal Acces Device) merupakan salah satu media yang 

dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan informasi dan membantu proses 

pembelajaran tertutama di era modern saat ini. Namun belum banyak 

perpustakaan yang menyediakan layanan peminjaman iPad karena kurangnya 

kesadaran tentang pentingnya iPad dalam kegiatan pembelajaran. Laporan Tugas 

Akhir ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan peminjaman iPad 

dan dapat menjadi gambaran atau contoh untuk perpustakaan SD lain dalam 

menyediakan media pembelajaran yang tepat. Laporan ini berisi tentang sistem 

peminjaman iPad, pemanfaatan iPad, aplikasi iPad yang digunakan, cara 

perawatan iPad, dan kendala yang dihadapi pelayanan peminjaman iPad. 

 

 

Kata kunci: Layanan, Peminjaman iPad, SD Tumbuh 1 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan 

dijelaskan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, 

karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku 

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

rekreasi para pemustaka. Sebagai pusat dukungan pendidikan, perpustakaan 

diharapkan mampu memberikan kenyamanan dan pelayanan semaksimal mungkin 

sehingga pemustaka benar-benar mampu bertumpu pada pusat pembelajaran yakni 

perpustakaan. Melihat kenyataan yang ada bahwa kenyamanan merupakan hal 

utama yang dapat menarik minat  pengguna perpustakaan sekolah. Maka tidak 

berlebihan jika perpustakaan mulai memikirkan dan mengembangkan kebutuhan-

kebutuhan pengguna misalnya kebutuhan iPad.  

iPad (Internet Personal Acces Device) merupakan salah satu media yang 

dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan informasi dan membantu proses 

pembelajaran tertutama di era moderen saat ini. Namun belum banyak 

perpustakaan yang menyediakan layanan peminjaman iPad karena kurangnya 

kesadaran tentang pentingnya iPad dalam kegiatan pembelajaran. Berdasarkan 

wawancara dengan teacher librarian  perpustakaan SD Tumbuh 1 Yogyakarta 

sudah menyediakan layanan peminjaman iPad. Layanan ini bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan informasi pemustaka yang dapat digunakan pemustaka jika 
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informasi yang dibutuhkan tidak ditemukan pada koleksi perpustakaan, layanan 

ini juga digunakan untuk menunjang pembelajaran di kelas. 

Penulis tertarik untuk mengobservasi dan memaparkan yang menjadi pokok 

pembahasan dan menuangkannya dalam Tugas Akhir dengan judul “Pelayanan 

Peminjaman IPad di SD Tumbuh 1 Yogyakarta”. Penulis memilih pokok bahasan 

ini karena layanan peminjaman iPad merupakan layanan yang menarik dan langka 

pada perpustakaan sekolah sehingga dapat menjadi gambaran atau contoh untuk 

perpustakaan SD lain dalam menyediakan media pembelajaran yang tepat. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah sistem layanan peminjaman iPad di Perpustakaan SD Tumbuh 1 

Yogyakarta? 

2. Apa sajakah manfaat layanan peminjaman iPad di Perpustakaan SD Tumbuh 1 

Yogyakarta? 

3. Apa sajakah aplikasi iPad yamg digunakan di Perpustakaan SD Tumbuh 1? 

4. Bagaimanakah cara perawatan iPad di Perpustakaan SD Tumbuh 1 

Yogyakarta? 

5. Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan iPad di Perpustakaan 

SD Tumbuh 1 Yogyakarta? 

1.3 Tujuan dan Manfaat  

1.3.1 Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui: 
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1. Sistem layanan peminjaman iPad di Perpustakaan SD Tumbuh 1 Yogyakarta. 

2. Manfaat layanan iPad yang digunakan Perpustakaan SD Tumbuh 1 

Yogyakarta. 

3. Aplikasi iPad yamg digunakan di Perpustakaan SD Tumbuh 1. 

4. Cara perawatan iPad di Perpustakaan SD Tumbuh 1 Yogyakarta. 

5. Kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan iPad di Perpustakaan SD Tumbuh 1 

Yogyakarta. 

1.3.2 Manfaat Laporan Tugas Akhir 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penulisan Tugas Akhir mengenai 

pelayanan peminjaman iPad di Perpustakaan SD Tumbuh 1 Yogyakarta adalah: 

1.  Mengetahui sistem layanan, manfaat, cara merawat iPad dan kendala yang 

dihadapi saat menggunakan iPad. 

2. Dapat menjadi masukan dan acuan dalam menyediakan dan mengembangkan 

layanan di perpustakaan sekolah lainnya. 

1.4 Sistematika Laporan Tugas Akhir 

Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam menyusun laporan 

Tugas Akhir yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, 

serta sistematika penulisan laporan tugas akhir. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini disajikan teori dari para ahli yang sesuai dengan topik pembahasan. 

Teori yang dikemukakan dapat berfungsi sebagai analisis atau bahan referensi dan 
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acuan dalam menjelaskan persoalan di lapangan yaitu pengertian perpustakaan, 

pengertian perpustakaan sekolah, pengertian layanan perpustakaan, jenis-jenis 

layanan perpustakaan, pengertian iPad, dan pengertian layanan iPad. 

BAB III METODE DAN TEKNIK  

Pada bab ini dijelaskan metode dan teknik pengumpulan data, penyajian data dan 

pembahasan atau teknik analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini terdiri dari 2 subbab yaitu: 

1. Gambaran Umum Lokasi 

Pada gambaran umum ini dideskripsikan secara singkat mengenai sejarah singkat, 

tugas pokok dan fungsi lembaga, personalia (SDM), keadaan koleksi, serta sarana 

dan prasarana di Perpustakaan SD Tumbuh 1 Yogyakarta. 

2. Pembahasan 

Pada bab ini merupakan inti dari laporan yang dibuat. Pembahasan bertumpu pada 

rumusan masalah. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi simpulan dan saran yang dikemukakan oleh penulis. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 

 

2.1 Perpustakaan Sekolah 

2.1.1 Pengertian Perpustakaan  

Perpustakaan menurut Bafadal (2006: 3) adalah suatu unit kerja dari suatu 

badan atau lembaga tertentu yang mengelola bahan-bahan pustaka, baik berupa 

buku-buku maupun bukan berupa buku (non book material) yang diatur secara 

sistematis menurut aturan tertentu sehingga dapat digunakan sebagai sumber 

informasi oleh setiap pemakainya. 

2.1.2 Pengertian Perpustakaan Sekolah 

Dasar pembentukan perpustakaan sekolah di Indonesia adalah Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yang 

isinya menyatakan bahwa setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan 

perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan 

memperhatikan Standar Nasional Pendidikan. Menurut Qalyubi (2007: 8) 

Perpustakaan sekolah merupakan unit pelayanan di dalam lembaga yang 

kehadirannya hanya dapat dibenarkan jika mampu membantu pencapaian 

pengembangan tujuan-tujuan sekolah yang bersangkutan. Penekanan tuuan 

keberadaan perpustakaan sekolah adalah pada aspek edukatif dan rekreatif 

(kultural). 

2.1.3 Fungsi Perpustakaan Sekolah 

Menurut Ibrahim Bafadal (2006: 6) perpustakaan memiliki fungsi sebagai 

berikut:
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1. Fungsi edukatif 

Adanya perpustakaan sekolah dapat meningkatkan ketertarikan membaca 

siswa sehingga teknik membaca semakin lama semakin dikuasai oleh siswa. 

Selain itu di dalam perpustakaan sekolah tersedia buku-buku yang sebagian besar 

pengadaannya disesuaikan dengan kurikulum sekolah. Hal ini dapat menunjang 

penyelenggaraan pendidikan sekolah. 

2. Fungsi informatif 

Perpustakaan yang sudah maju tidak hanya menyediakan bahan-bahan 

pustaka yang berupa buku-buku, tetapi juga menyediakan bahan-bahan yang 

bukan berupa buku (non book material) seperti majalah, surat kabar, artikel, 

bahkan dilengkapi juga dengan alat-alat pandang-dengar seperti slide projector, 

filmstrip projector, dan CD. Semua ini akan memberikan informasi atau 

keterangan yang diperlukan oleh siswa. 

3. Fungsi tanggung jawab administratif 

Fungsi ini tampak pada kegiatan sehari-hari di perpustakaan sekolah, di mana 

setiap ada peminjaman dan pengembalian buku selalu dicatat oleh guru 

pustakawan. 

4. Fungsi riset 

Adanya bahan pustaka yang lengkap, murid-murid dan guru-guru dapat 

melakukan riset, yaitu mengumpulkan data atau keterangan-keterangan yang 

diperlukan. 
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5. Fungsi rekreatif 

Adanya perpustakaan sekolah dapat berfungsi rekreatif. Hal ini tidak berarti 

bahwa secara fisik pergi mengunjungi tempat-tempat tertentu, tetapi secara 

psikologisnya. Selain itu, perpustakaan juga dapat dijadikan tempat mengisi 

waktu luang dengan membaca buku-buku cerita, novel, komik, dan sebagainya. 

2.1.4 Tujuan Perpustakaan Sekolah 

Tujuan perpustakaan sekolah menurut Pawit M Yusuf (2005: 3) adalah 

sebagai berikut:  

1. Mendorong dan mempercepat proses penguasaan teknik membaca para siswa.  

2. Membantu menulis kreatif siswa dengan bimbingan guru dan pustakawan.  

3. Menumbuhkan minat baca siswa.  

4. Menyediakan berbagai informasi yang sesuai dengan kurikulum sekolah.  

5. Memperluas, memperdalam, serta memperkaya pengalaman belajar para siswa 

dengan membaca buku dan koleksi lain yang mengandung ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang disediakan oleh perpustakaan.  

6. Memberikan hiburan sehat untuk mengisi waktu senggang melalui kegiatan 

membaca.   

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan 

dasar dari perpustakaan sekolah adalah untuk menumbuhkan kegemaran membaca 

siswa serta memperluas pengetahuan para siswa melalui semua jenis koleksi yang 

terdapat di dalam perpustakaan. 
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2.2 Pengertian Layanan 

Layanan yaitu memberikan bantuan baik jasa maupun informasi kepada 

pengguna. Dalam KBBI (2017) dijelaskan layanan adalah perihal atau cara 

melayani. Layanan dalam pengertian umum di perpustakaan menurut Istiana 

(2014: 1) adalah penyediaan bahan pustaka dan atau sumber informasi secara 

tepat serta penyediaan berbagai layanan dan bantuan kepada pengguna sesuai 

kebutuhan pengguna perpustakaan. Menurut Darmono (2001: 136) sistem layanan 

dalam perpustakaan dibagi menjadi dua, yaitu sistem layanan terbuka dan sistem 

layanan tertutup. Sistem layanan terbuka adalah sistem layanan yang 

memungkinkan para pengguna secara langsung dapat memilih, menemukan, dan 

mengambil sendiri bahan pustaka yang dikehendaki dari jajaran koleksi 

perpustakaan. Sedangkan sistem layanan tertutup adalah sistem layanan 

perpustakaan yang tidak memungkinkan pemakai perpustakaan mengambil 

sendiri bahan pustaka di perpustakaan. 

2.2.1 Tujuan Layanan Perpustakaan 

Menurut Purwani Istiana (2014: 4) tujuan layanan perpustakaan secara umum 

adalah agar koleksi yang disediakan oleh perpustakaan dapat dimanfaatkan 

semaksimal mungkin oleh pemustaka secara efektif dan efisien. Yang dimaksud 

efektif dalam hal ini adalah pengguna dapat memanfaatkan koleksi dan sumber 

informasi sehingga menghemat waktu waktu yang mereka miliki. Sedangkan 

efisien dalam hal ini, layanan perpustakaan memberikan manfaat kepada 

pengguna sehingga mereka merasakan menghemat biaya, karena informasi yang 

mereka butuhkan ada di perpustakaan. 
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Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa layanan perpustakaan 

sekolah bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan informasi pengguna 

perpustakaan sekolah, serta mempertemukan bahan bacaan yang diminati oleh 

siswa. 

2.3 Layanan Perpustakaan Sekolah 

Menurut Zahara (2003) dalam Pengantar Perpustakaan Sekolah layanan 

perpustakaan sekolah bertujuan untuk menyajikan bahan pustaka dan sumber 

informasi lainnya terutama kepada guru dan murid guna kepentingan kegiatan 

belajar mengajar dan bacaan hiburan. Layanan perpustakaan sekolah dapat 

dikelompokkan menjadi: 

1. Layanan kepada guru 

a. Meningkatkan pengetahuan guru mengenai subyek yang menjadi 

bidangnya. 

Perpustakaan sekolah harus dapat menyediakan bahan informasi yang 

mutakhir agar guru dapat mengikuti perkembangan teknologi yang terus 

berjalan sesuai dengan bidang studi yang diajarkan. 

b. Perpustakaan sekolah harus dapat menyediakan alat-alat peraga untuk 

membantu guru mengajar di kelas, seperti: peta, globe, alat rujukan, alat 

pandang dengar, dsb.  

c. Perpustakaan-perpustakaan sekolah harus dapat menyediakan bahan 

pustaka berupa buku, artikel yang menjadi pesanan guru untuk membantu 

kegiatan belajar di kelas.  
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d. Perpustakaan sekolah harus dapat menyediakan bahan-bahan untuk 

keperluan penelitian sederhana yang dilakukan di sekolah. 

e. Perpustakaan sekolah harus dapat membantu pelaksanaan storytelling (jam 

bercerita) di kelas. 

f. Perpustakaan sekolah dapat mengisi jam yang kosong bila ada guru yang 

tidak hadir dengan kegiatan perpustakaan. 

2. Layanan kepada murid 

a. Perpustakaan sekolah akan memperkaya dan memperluas cakrawala 

kurikulum. 

b. Perpustakaan sekolah membantu murid dan guru untuk memperdalam 

pengetahuannya dalam satu subyek tertentu. 

c. Perpustakaan sekolah membantu meningkatkan keterampilan murid. 

3. Layanan terhadap manajemen sekolah 

Perpustakaan sekolah secara aktif membantu pimpinan sekolah dan guru 

dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, pemanduan dan penilaian program 

pendidikan di sekolah. 

2.3.1 Pola Layanan 

Menurut Zahara (2003) dalam Pengantar Perpustakaan Sekolah ada 2 macam 

layanan perpustakaan sekolah yaitu: 

1. Layanan langsung, dilaksanakan oleh perpustakaan tentang koleksi 

perpustakaan dan sumber-sumber informasi lainnya melalui pelayanan 

sirkulasi, referensi dan bimbingan membaca. 
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2.  Layanan tidak langsung, berupa penyediaan bahan pustaka dan fasilitas 

lainnya, seperti: pengaturan bahan pustaka, pengaturan tata ruang, dan 

mengadakan kerjasama dengan perpustakaan lain. 

2.3.2 Jadwal Layanan 

Jadwal layanan perpustakaan perlu diatur agar kunjungan ke perpustakaan 

dapat berjalan secara optimal. Jadwal layanan terutama bagi kunjungan perkelas. 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jadwal layanan adalah: 

1. Jumlah murid/kelas 

2. Jumlah koleksi 

3. Luas ruang baca 

4. Jadwal pelajaran masing-masing kelas. 

2.3.3 Jenis Layanan Perpustakaan Sekolah 

Berikut adalah jenis layanan perpustakaan yang ada di sekolah yaitu: 

1. Layanan Sirkulasi 

Menurut Darmono (2007: 174) layanan sirkulasi adalah satu kegiatan di 

perpustakaan yang melayani peminjaman dan pengembalian buku. Kegiatan ini 

dapat dilaksanakan sesudah buku-buku selesai diproses lengkap dengan label-

labelnya seperti: kartu buku, kartu tanggal kembali, kantong buku, dan call 

number pada punggung buku. Cara peminjaman disesuaikan dengan dengan 

keadaan perpustakaan. Ada perpustakaan yang mempunyai koleksi banyak tetapi 

pemakainya sedikit, ada yang mempunyai koleksi sedikit tetapi pemakainya besar, 

hal ini mempengaruhi pelaksanaan peminjaman.   
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Layanan peminjaman dan pengembalian bahan pustaka merupakan kegiatan 

yang dilakukan oleh hampir semua perpustakaan. Keberhasilan sebuah 

perpustakaan salah satunya diukur sampai seberapa jauh layanan sirkulasi dapat 

memenuhi kebutuhan pemakai perpustakaan. Menurut Sulistyo-Basuki dalam 

(Darmono 2007), bagian layanan sirkulasi mempunyai tugas melayani 

pengunjung perpustakaan khususnya dalam hal berikut: 

1. Mengawasi keluarnya setiap bahan pustaka dari ruang perpustakaan. 

2. Pendaftaran anggota perpustakaan. 

3. Peminjaman dan pengembalian bahan pustaka. 

4. Memberikan sanksi bagi anggota yang terlambat mengembalikan koleksi. 

5. Memberikan peringatan bagi anggota yang belum mengembalikan koleksi. 

6. Menentukan penggantian buku yang dihilangkan anggota. 

7. Membuat statistik sirkulasi. 

8. Penataan koleksi di jajaran/rak. 

2. Layanan Membaca di Perpustakaan 

Menurut Suherman (2013: 135) kegunaan layanan membaca adalah untuk 

memberikan kesempatan kepada para pengunjung yang belum menjadi anggota 

perpustakaan. Mereka tidak dapat meminjam koleksi dan hanya dapat membaca di 

perpustakaan. Namun, untuk perpustakaan sekolah dasar semua siswa sudah 

terdaftar menjadi anggota perpustakaan karena pada awal tahun pembelajaran 

pustakawan biasanya membuatkan kartu anggota untuk setiap siswa baru. 
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3. Pemutaran Film 

Pada zaman sekarang dongeng dapat disampaikan bukan saja dengan 

penuturan, melainkan dapat melalui perangkat audiovisual (VCD). Sebagai 

contoh, dengan memutar film kartun Finding Nemo, anak-anak akan belajar 

mengenai kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Beberapa perpustakaan 

sekolah sudah mempunyai layanan ini, bahkan ada perpustakaan sekolah yang 

sudah membuat jadwal pemutaran film. 

Layanan ini sangat disukai oleh siswa pengguna perpustakaan. Layanan ini 

juga dapat menjadi media promosi untuk perpustakaan karena dengan adanya 

pemutaran film dapat menarik minat siswa pengguna perpustakaan untuk 

mengunjungi perpustakaan. 

4. Layanan Jasa Informasi 

Layanan ini disediakan untuk pemustaka yang ingin memenuhi kebutuhan 

informasinya, namun tidak memiliki waktu atau pengetahuan yang cukup tentang 

cara-cara menelusuri informasi dari berbagai sumber atau media informasi. 

Penerapan jasa layanan ini di perpustakaan sekolah, jasa ini dapat dimanfaatkan 

oleh guru mata pelajaran untuk berkolaborasi dengan pustakawan dalam rangka 

memberikan tugas-tugas kepada siswa yang terkait dengan mata pelajaran dengan 

topik tertentu sehingga siswa dilatih untuk menelusur sumber informasi yang 

tersedia di perpustakaan sekolah. 

2.4 Pengertian iPad 

Menurut Jauhar (2010: 14) iPad (Internet Personal Acces Devicee) adalah 

bentuk komputer tablet dan merupakan teknologi terbaru. IPad pada dasarnya 
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adalah komputer genggam tanpa tambahan ekstra hard-drive, keyboard dan 

mouse. Pad ini benar-benar touchscreen dengan pengecualian tombol satu utama 

di bagian depan.  

Ipad memiliki LED-baklit dengan lebar 25 cm, layar multi-touch dengan 

resolusi tinggi yaitu 1024x768, flash memory 16 sampai 64 GB, prosesor 1GHz 

Apple A4, bluetooth 2.1 dan dock connector 30-pin. Ipad juga memiliki fitur 

‘pages’ dimana pengguna dapat melakukan presentasi dengan mendesain 

dokumen menggunakan desain Apple dan alat format yang sederhana.  

2.4.1 Fitur Ipad 

Semua aplikasi yang terpasang pada iPad dirancang secara khusus untuk 

mengambil manfaat dari layar Multi-Touch yang lebar dan kemampuan canggih 

iPad. Aplikasi-aplikasi tersebut mempunyai fungsi yang beragam sesuai dengan 

orientasinya. Berikut adalah fitur/aplikasi yang terdapat pada iPad:  

1. Safari 

Safari web browser pada iPad membuat internet mudah dijalankan. Melihat 

seluruh halaman web di potret atau landscape pada layar Multi-Touch yang lebar 

dengan warna cerah dan teks yang tajam dengan ukuran yang dapat dibaca dengan 

jelas. Dengan iPad penjelajahan web akan menjadi sangat mudah atau lebih 

intuitif karena pengguna menggunakan perangkat penunjuk yang sangat alami, 

yakni jari. 

Safari mengambil keuntungan penuh dari teknologi canggih yang dipasang 

dalam iPad. Hal ini akan menghubungkannya ke web melalui Wi-Fi 802.11n yang 

berkecepatan tinggi. Dan ketika pengguna berada jauh dari jaringan Wi-Fi, 
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pengguna dapat mengakses dari mana saja dengan jaringan optional 3G. Karena 

Safari mendukung video web terbaru dan inovasi audio dalam HTML5, pengguna 

dapat menikmati pengalaman beragam multimedia dari internet. 

2. Mail 

Aplikasi mail pada iPad memberi cara baru untuk melihat email, yaitu dengan 

membuat tampilan memanjang (landscape) pada iPad. Tampilan memanjang akan 

membuat tampilan layar terpisah yang menunjukkan sebuah email yang terbuka 

dan menampilkan beberapa pesan dalam kotak masuk (inbox) pengguna, yang 

masing-masing memiliki preview isi dua baris. Sedangkan posisi tampilan 

meninggi (potrait) dapat memfokuskan pada satu pesan email saja.  

IPad menampilkan banyak email HTML, dengan gambar dan foto yang 

muncul bersama teks. Ketika pengguna menerima lampiran email, maka 

pengguna dapat langsung membukanya dengan cara menekan sekali pada 

lampiran tersebut. Ipad bekerja dengan format file dan gambar yang standar, 

sehingga pengguna dapat memutar, men-zoom, dan membuka file PDF, iWork, 

Microsoft Word, Exel, dan PowerPoint. 

3. Photos 

Sebuah tampilan LED-backlit IPS display yang hidup dapat membuat tampilan 

foto pada iPad menjadi sangat luar biasa.  Dengan aplikasi Photo yang terpasang 

pada iPad, pengguna dapat melihat dan melihat foto-foto dengan cara-cara baru 

yang lebih intuitif. Album foto juga akan muncul seperti tumpukan kecil yang 

rapi, pengguna dapat mem-preview dengan cara menyentuh foto yang akan 

dilihat. 
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iPad bekerja dengan Faces dan Places dalam  iPhoto untuk Mac, sehingga 

pengguna dapat melihat foto-foto tidak hanya menurut tanggal dan acaranya, 

namun juga menurut siapa saja yang ada di dalamnya dan di mana foto-foto 

tersebut diambil. 

4. Videos 

Tampilan resolusi tinggi 9,7 inci membuat iPad cocok untuk menonton 

berbagai macam video, dari film HD dan acara TV ke podcast dan video musik. 

Karena iPad menggunakan baterai lithium-polimer, pengguna dapat menonton 

hingga 10 jam. Dalam iTunes pengguna dapat menemukan ribuan film, pengguna 

dapat mencari film yang diinginkan dengan cara menekan tombol browse pada 

layar. 

5. YouTube 

Layar resolusi tinggi pada iPad membuat video YouTube terlihat luar biasa, 

khusunya video-video yang ada dalam HD. Tekan film yang akan ditonton dan 

video akan secara otomatis muncul dengan layar penuh. Pengguna dapat memutar, 

mem-pause, dan memajukannya melalui video. Dari satu interface yang teratur 

dan rapi, pengguna dapat mencari video, membaca beberapa komentar, dan 

memeriksa video-video Featured, Related, Most Viewed, dan Top Rated Video.  

Tekan kolom pencarian dan onscreen keyboard akan muncul, sehingga 

pengguna dapat mengetik kata kunci yang akan dicari. Setelah menemukan video 

yang dicari, pengguna dapat menandai (bookmark) untuk ditonton nanti. Atau jika 

pengguna ingin menonton kembali video yang sudah pernah ditonton, pengguna 

dapat mencari di riwayat tontonan.  
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6. iPod 

Tampilan iPad yang lebar dapat memudahkan pengguna untuk mencari 

koleksi musik menurut judul lagu, artis, album, genre, atau pengarang lagu. Bila 

pengguna ingin memutar sebuah lagu, tekan lagu yang akan diputar kemudian 

layar now playing akan muncul dan menampilkan album art untuk lagu yang 

sedang diputar. Pengguna dapat mem-pause, menyeret, mengubah track, dan 

menyesuaikan volume. 

iPad hadir dengan Genius musik yang secara otomatis membuat beberapa 

campuran multi-lagu berdasarkan musik yang pengguna suka. Pengguna dapat 

menambahkan musik ke dalam library iTunes agar iPad hanya memainkan lagu 

yang pengguna suka. Genius juga mampu menciptakan gabungan musik yang 

tidak pernah pengguna pikirkan sebelumnya. 

7. iTunes 

Pengguna dapat mengisi iPad dengan berbagai musik, film dan acara TV 

instan melalui iTunes. Dengan menekan iTunes pengguna dapat mencari jutaan 

lagu dalam iTunes Store serta mengunduhnya. Ketika pengguna menghubungkan 

iPad ke Mac atau PC, lagu-lagu yang telah diunduh dapat disinkronkan dengan 

iTunes library di komputer pengguna. Begitu juga sebaliknya, apapun yang ada di 

iTunes dalam komputer pengguna dapat disinkronkan ke iPad. ITunes juga dapat 

mensinkronkan playlist seperti playlist Genius dan Genius Mixes. 

8. App Store 

Pengguna dapat menemukan lebih dari 150.000 aplikasi di App Store, seperti: 

games, gaya hidup, jejaring sosial, pendidikan dan lain-lain. Penguna dapat 
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melihat aplikasi yang baru di Featured, melihat Top 25, dan dapat mem-preview 

setiap aplikasi. Dengan ribuan aplikasi di App Store, pengguna dapat melihat 

rekomendasi aplikasi dengan cara menekan ikon Genius. Karena para 

pengembang aplikasi terus meningkatkan aplikasi mereka. Ikon pada App Store 

akan menunjukkan kepada pengguna update yang tersedia untuk aplikasi yang 

pengguna miliki. 

2.4 Pengertian Layanan Peminjaman iPad 

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa layanan 

peminjaman iPad adalah salah satu layanan perpustakaan yang didukung 

teknologi terbaru, berupa tablet yang digunakan untuk mendukung proses 

pembelajaran siswa dalam mencari informasi melalui internet, membuat 

presentasi, dan tugas yang lainnya.  

Layanan peminjaman iPad dapat membantu pustakawan dalam melayani 

pemustaka dalam pencarian informasi karena beragamnya kebutuhan informasi 

pemustaka. Dengan adanya iPad siswa pengguna perpustakaan dapat mencari 

informasi sendiri menggunakan iPad dengan bimbingan guru atau teacher 

librarian.
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BAB III 
METODE DAN TEKNIK 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata 

dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007: 6). Penelitian deskriptif yaitu penelitian 

yang dipaparkan dalam bentuk deskripsi yang ditulis dengan rinci sesuai dengan 

data yang diperoleh. 

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan dimaksudkan untuk 

memperoleh informasi mengenai pemanfaaatan layanan peminjaman iPad di 

Perpustakaan SD Tumbuh 1 Yogyakarta secara mendalam serta dapat 

menggambarkan situasi dan kondisi kegiatan di Perpustakaan SD Tumbuh 1. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan SD Tumbuh 1 yang beralamatkan di 

Jl. AM Sangaji No.48, Cokrodiningratan, Jetis, Yogyakarta. 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian yaitu tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan 6 April 2017 

bersamaan dengan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL).
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3.3 Subjek dan Objek Penelitian 

3.3.1 Subjek Penelitian 

Subjek Penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki 

data mengenai variabel-variabel yang diteliti (Azwar, 2007). Subjek penelitian 

adalah pustakawan dan pemustaka yang memiliki data yang dibutuhkan. 

3.3.2 Objek Penelitian 

Sugiyono (2007: 215) mengatakan bahwa objek penelitian dapat dinyatakan 

sebagai situasi sosial penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi didalamnya. 

Pada objek penelitian ini, peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas 

(activity) orang-orang (actors) yang ada pada tempat (place) tertentu. Objek 

penelitian adalah tempat yaitu Perpustakaan SD Tumbuh 1 Yogyakarta dan 

kegiatan yang dilakukan pemustaka di Perpustakaan. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2007) untuk memperoleh data dan informasi yang 

diperlukan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Teknik pengumpulan data primer 

Teknik pengumpulan data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah 

sendiri oleh peneliti, langsung dari objek/lokasi penelitian. Pengumpulan data 

primer dilakukan dengan : 

a. Wawancara, yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada 

informan atau narasumber yang berkaitan atau berhubungan dengan 

masalah yang diteliti untuk memperoleh data yang lengkap dan mendalam. 
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Penulis mewawancarai Bp. Frans Dolly M. selaku Koordinator 

Perpustakaan SD Tumbuh 1 dan Ibu Novi Mulyani, SIP. selaku 

Pustakawan SD Tumbuh 1 untuk melengkapi data yang belum tercukupi. 

b. Observasi dan pengamatan, yaitu mengamati langsung ke tempat 

penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Penulis mengamati 

kegiatan yang dilakukan di Perpustakaan SD Tumbuh 1 sejak tanggal 6 

Februari sampai dengan 6 April 2017 seperti: peminjaman iPad, 

pengembalian iPad, dan pemanfaatan iPad. 

2. Teknik pengumpulan data sekunder 

Teknik pengumpulan data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk 

sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya dalam 

bentuk publikasi. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan instrumen 

sebagai berikut: 

a. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari bahan 

pustaka seperti: buku, karya ilmiah, pendapat para ahli yang memiliki 

relevansi dengan masalah yang diteliti. Penulis menggunakan  profil 

perpustakaan SD Tumbuh 1 yang dibuat oleh Pustakawan SD Tumbuh 1 

untuk melengkapi data yang dibutuhkan. 

b. Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari catatan-

catatan, foto-foto yang diambil dari lokasi penelitian serta sumber lain 

yang menyangkut masalah yang diteliti dengan instansi terkait. Penulis 

mendokumentasikan kegiatan perpustakaan, misalnya ketika siswa  

menggunakan iPad. 
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3.5 Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2009: 335)  

“Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yangg diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

mana yang akan diperlajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami 

oleh diri sendiri maupun orang lain”. 

. Model analisis data yang digunakan penulis adalah model Miles dan 

Huberman (dalam Yusuf, 2014) bahwa dalam penelitian kualitatif data yang 

terkumpul melalui berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda-beda, seperti: 

interview, observasi, kutipan, dan sari dokumen, catatan-catatan melalui tape: 

terlihat lebih banyak berupa kata-kata daripada angka. Oleh karena itu, data 

tersebut harus diproses dan dianalisis sebelum dapat digunakan. Pola umum 

analisis dengan mengikut i model alir adalah sebagai berikut:  

Periode Pengumpulan Data 

Reduksi Data 

Antisipasion Selama    Sesudah 

Display Data 

Selama  Sesudah 

Penarikan Kesimpulan 

Selama  Sesudah  

Gambar 3.1 
Kompenensial Analisis Data Model Alir 
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Dalam kerangka model air tersebut, penulis melakukan tiga kegiatan analisis 

data secara serempak, yaitu: reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. 

Setelah proses pengumpulan data, penulis menyusun data yang diperoleh dengan 

sistematis, kemudian menarik kesimpulan sesuai dengan pedoman penulisan 

laporan penulisan tugas akhir Program Studi Ilmu Perpustakaan (D3) UIN Sunan 

Kalijaga. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi 

4.1.1 Sejarah Singkat 

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Novi selaku pustakawan di Perpustakaan 

SD Tumbuh 1 Yogyakarta, SD Tumbuh 1 Yogyakarta berdiri pada tanggal 11 

Maret 2005. Dengan alamat Jl. AM. Sangaji No. 48 Cokrodiningrat, Jetis, 

Yogyakarta. Sekolah Tumbuh didirikan sebagai sekolah inklusi yang 

berlandaskan filosofi mengusahakan terpenuhinya hak-hak anak dan menjunjung 

kebudayaan dan kearifan lokal Yogyakarta. SD Tumbuh dengan mengedepankan 

inklusi dan mengusung kultur komunikasi yang enak, setara dan tak banyak 

birokrasi. Bukan hanya ABK (Anak Berkebutuhan Khusus), tapi secara holistik 

dari berbagai perbedaan agama, sosial, kultur, ras, dan sebagainya. Semua ini 

menjadi inti dari inklusi yang membedakan SD Tumbuh dengan sekolah yang 

lainnya.  

SD Tumbuh 1 menempati bangunan kuno dan bersejarah yang terletak di sebelah 

SMA Negeri 11 Yogyakarta. Bangunan yang ditempati sekarang ini merupakan 

bangunan cagar budaya. Keanggunan bangunan tua dimanfaatkan untuk 

menambah kekhasan sekolah yang didirikan oleh KPH H. Wironegoro, M.Sc, 

yang merupakan putra menantu Sri Sultan Hamengku Buwono X. Hal ini menjadi 

daya tarik tersendiri bagi setiap orang yang memasuki lingkungan sekolah. Satu 

tahun setelah berdirinya SD Tumbuh 1 kemudian sekolah merintis adanya 

perpustakaan. Berdasarkan wawancara dengan Koordinator Perpustakaan SD
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Tumbuh 1 Bpk Frans Dolly M A.Md., pada mulanya perpustakaan terletak di 

sebelah Timur yang sekarang menjadi ruang kelas 2 kemudian saat ini 

perpustakaan terletak di tengah-tengah sekolah yaitu bersebelahan dengan ruang 

lab. komputer. Perpustakaan SD Tumbuh 1 sudah sangat maju, hal ini dibuktikan 

dengan keadaan ruangan yang nyaman dan menarik, adanya fasilitas wifi, 

fotokopi, dan mainan edukatif. Perpustakaan juga mempunyai program-program 

yang menunjang pembelajaran serta meningkatkan bakat dan kreatifitas siswa, 

antara lain adanya program story telling dan literasi. 

4.1.2 Visi dan Misi Perpustakaan 

Visi: 

Anak tumbuh dan berkembang sebagai pembelajar yang berkarakter, 

menghargai keberagaman, dan kearifan lokal, mencintai tanah air dan 

menunjukkan kesadaran sebagai warga dunia. 

Misi: 

Kami, komunitas belajar Sekolah Dasar Tumbuh bekerja bersama orang tua 

dan masyarakat dalam semangat pendidikan yang menghargai budaya Jogja dan 

keberagaman, tumbuh dan berkembang untuk kepentingan terbaik anak. 

4.1.3 Tata Tertib Perpustakaan  

Dalam sebuah perpustakaan pasti memiliki tata tertib yang harus dipatuhi 

oleh seluruh pemustaka. Tata tertib di Perpustakaaan SD Tumbuh 1 adalah: 

1. Setiap ke perpustakaan harap membawa kartu anggota perpustakaan. 

2. Setiap ke perpustakaan harap mengisi daftar pengunjung. 

3. Mengembalikan buku tepat waktu. 
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4. Harap tenang selama di perpustakaan. 

5. Berjalan saja di perpustakaan. 

6. Tidak makan dan minum di perpustakaan. 

4.1.4 Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia di Perpustakaan SD Tumbuh 1 terdiri dari satu Teacher 

Librarian yang bernama Novi Mulyani,SIP yang dikoordinasi oleh Bapak Frans 

Dolly Mahendra, A.Md. Ibu Novi sudah bekerja di Perpustakaan SD Tumbuh 1 

selama satu tahun. Saat memulai tugas di Perpustakaan SD Tumbuh 1 Ibu Novi 

mendapat pengarahan dari Bapak Frans Dolly Mahendra, A.Md. tentang 

pelaksanaan kegiatan administratif, teknis dan program-program perpustakaan. 

Tugas dari Teacher Librarian dibantu oleh 10 Library Asisstant. Tugas dari 

Library Asisstant adalah membantu kegiatan teknis Teacher Librarian, seperti: 

shelving buku, menyampul buku baru, sirkulasi, dan menjaga perpustakaan atau 

reading garden. Setiap hari ada 2 Library Assistant yang bertugas secara 

bergantian pada saat jam istirahat. 

Selain pengelola perpustakaan, semua pengguna perpustakaan berperan aktif 

dalam terlaksananya kegiatan, kebersihan dan kenyamanan perpustakaan. 

Pengguna perpustakaan SD Tumbuh 1 adalah seluruh warga sekolah, dengan 

jumlah 198.  

4.1.5 Struktur Organisasi 

Berikut adalah struktur Perpustakaan SD Tumbuh 1 Yogyakarta, kedudukan 

perpustakaan berada di bawah kepala sekolah: 
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Bagan 4.1 
Stuktur Organisasi Perpustakaan SD Tumbuh 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Sumber: Dokumentasi Perpustakaan SD Tumbuh 1, Tahun 2015 

 

Tugas dan Peran 

1. Kepala Sekolah 

a. Bertanggung jawab secara umum agar perpustakaan dapat berdaya guna 

dan berhasil guna sesuai UU No.2 Tahun 1989 pasal 3 tentang 

penyelenggaraan pendidikan. 

b. Memberikan pembinaan melalui kursus atau mengikut sertakan teacher 

librarian dalam pelatihan. 

c. Mengalokasikan dana perpustakaan. 

 

 

Kepala Sekolah 
Rina Febi Pretiwi, S. Pd  

 
 

 
Koordinasi Inklusi 

Ami Pamungkas, S.Pd 
Koord. Perpustakaan 
Frans Dolly M, A.md 

Koord. Kurikulum 
Ratna Sari Sindu, S.Pd 

Dewan Guru Teacher Librarian 
Novi Mulyani, SIP 

 
 

Bagian Teknis 
Dian Kurniawan, A.Md 

Koord. 
Kelas Prep 

Koord. 
Kelas 1A 

Koord. 
Kelas 1B 

Koord. 
Kelas 2 

Koord. 
Kelas 3 

Koord. 
Kelas 4 

Koord. 
Kelas 6B 

Koord. 
Kelas 6A 

Koord. 
Kelas 5 

Siswa 

Koord. Kurikulum 
Erny S.Pd 
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2. Koordinator Library 

a. Membuat program perpustakaan baik jangka pendek, menengah, dan 

jangka panjang. 

b. Mengadakan kerja sama dengan perpustakaan umum baik kabupaten, 

propinsi atau nasional, dan perpustakaan sekolahan lain. 

c. Membuat laporan penanggung jawaban pelaksanaan perpustakaan setiap 

tahunnya. 

3. Teacher Librarian 

a. Melayani pemustaka baik meminjam/berkunjung/membaca di 

perpustakaan. 

b. Melakukan pengadaan bahan pustaka.  

c. Melakukan pengolahan bahan pustaka. 

d. Melakukan stock opname. 

e. Melakukan literasi kelas. 

f. Membuat laporan bulanan. 

g. Merapikan ruang perpustakaan. 

4.1.6 Jenis-Jenis Layanan 

Layanan di Perpustakaan ini dilakukan pada hari Senin sampai dengan Jumat, 

Pada hari Senin sampai Kamis, layanan buka pukul 07.30 WIB sampai pukul 

14.00 WIB. Sedangkan hari Jum’at layanan dibuka pukul 07.30 WIB sampai 

pukul 11 WIB. Berikut adalah jenis-jenis layanan yang ada di Perpustakaan SD 

Tumbuh 1. 
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1. Sirkulasi 

Salah satu kegiatan layanan perpustakaan adalah sirkulasi, yaitu kegiatan 

peminjaman dan pengembalian bahan koleksi perpustakaan oleh pemustaka. 

Menurut Bafadal (2011: 125) layanan sirkulasi adalah kegiatan melayani 

peminjaman dan pengembalian buku-buku perpustakaan sekolah. Jenis bahan 

pustaka yang boleh dipinjam adalah buku-buku bacaan, majalah, dan bahan 

pustaka lainnya. Sistem peminjaman di Perpustakaan SD Tumbuh 1 menggunakan 

sistem peminjaman yang sudah terotomasi yaitu menggunakan SLIMS Meranti. 

Setiap anggota hanya boleh meminjam 1 buku, sedangkan akhir minggu boleh 

meminjam 2 buku. Lama peminjaman buku hanya 1 hari. Jika terlambat, maka 

akan dikenai denda keterlambatan sebesar Rp 200,00/hari. Buku yang hilang atau 

rusak menjadi tanggung jawab peminjam.    

2. Layanan Referensi 

Jasa layanan lain yang diberikan di Perpustakaan SD Tumbuh 1 adalah 

layanan referensi. Layanan referensi merupakan layanan yang memberikan 

informasi langsung kepada pengguna untuk menemukan informasi yang 

dibutuhkan. Di dalam layanan referensi perpustakaan menyediakan berbagai 

macam koleksi referensi sebagai media pembelajaran. Koleksi referensi yang ada 

di Perpustakaan SD Tumbuh 1 meliputi: kamus, ensiklopedi, buku paket, peta, 

dan atlas. 

3. Layanan Peminjaman iPad 

Layanan peminjaman iPad merupakan salah satu layanan yang sangat 

menarik di perpustakaan SD Tumbuh 1. Dengan adanya iPad dapat membantu 
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para guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Perpustakaan SD 

Tumbuh 1 memiliki sepuluh iPad yang dirawat oleh pustakawan/Teacher 

Librarian. Biasanya iPad digunakan untuk membuat presentasi, stopmotion (foto 

bergerak), film dan mencari materi pelajaran. Selain itu, iPad digunakan untuk 

dokumentasi kegiatan yang dilakukan di kelas ataupun sekolah apabila kamera 

sedang digunakan.  

4. Silang layan 

Menurut Istiana (2014: 35) Silang layan diartikan sebagai pemberian jasa 

layanan antara dua perpustakaan atau lebih. Prinsip utama layanan silang layan 

saling berbagi informasi dan sumber informasi di perpustakaan. Tujuannya adalah 

untuk memberikan layanan yang lebih baik dan pemanfaatan sebanyak mungkin 

sumber informasi yang ada.  

Perpustakaan SD Tumbuh 1 melakukan silang layan dengan perpustakaan 

Sekolah Tumbuh yang lain, silang layan dilakukan secara konditional. Apabila 

perpustakaan membutuhkan koleksi yang tidak dimiliki di perpustakaan maka 

meminta bantuan dari perpustakaan SD Tumbuh 2, 3 atau sekolah tumbuh lainnya 

begitu sebaliknya. Kegiatan ini tidak dilakukan dengan jadwal tersendiri karena 

setiap perpustakaan Sekolah Tumbuh pada dasarnya sudah bisa memenuhi 

kebutuhan penggunanya masing-masing. 

5. Library Visit 

Library Visit adalah kunjungan perpustakaan, kegiatan ini dilakukan untuk 

membiasakan siswa datang, mentaati peraturan, dan menggunakan perpustakaan. 

Kegiatan yang dilakukan saat Library Visit adalah membaca buku, mengerjakan 



31 

 

 

tugas yang sesuai dengan materi yang diberikan edu, selain itu pustakawan 

memberi tambahan materi atau membantu siswa dalam menggunakan koleksi 

yang sesuai dengan pelajaran. Setiap kelas memiliki jadwal kunjung perpustakaan 

sendiri-sendiri dengan waktu 30 menit. Berikut adalah jadwal library visit.  

Tabel 4.2 
Jadwal Library Visit 

Hari Jam Kelas 

Senin 07.30 – 08.00 Prep 
09.00 – 09.30 5 

Selasa 07.30 – 08.00 1 

Rabu 09.00 – 09.30 2 
07.30 – 08.00 6A 

Kamis 09.00 – 09.30 3 
09.00 – 09.30 6B 

Jumat    07.30 –  08.00 4 
Sumber: Dokumentasi Perpustakaan SD Tumbuh 1, Tahun 2015 

6. Kegiatan Literasi 

Menurut American Library Association dalam Presidential Committee on 

Information Literacy Final Report (Suherman, 2013) literasi informasi adalah 

kemampuan yang diperlukan seseorang untuk mengenali kapan informasi 

diperlukan dan memiliki kemampuan menemukan, menilai, dan menggunakannya 

secara efektif yang diperlukan. Seiring dengan diterapkannya kurikulum berbasis 

kompetensi, maka literasi informasi dijadikan program kegiatan perpustakaan 

sekolah yang diprioritaskan. 

Literasi yang dilakukan di perpustakaan SD Tumbuh 1 bertujuan untuk 

membuat siswa mampu menemukan, menggunakan dan menerapkan informasi 

yang mereka dapat dalam kehidupan terutama di sekolah dan membantu edu 

dalam menyelesaikan masalah yang ada di kelasnya. Kegiatan literasi dilakukan 
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16x pertermuan untuk semester 1 dan 2 setiap pertemuannya 35 menit (satu jam 

pelajaran), masing-masing kelas berbeda-beda materinya.  

7. Layanan Cetak dan Fotokopi 

Layanan cetak diberikan untuk memberi kemudahan bagi siswa maupun guru 

yang membutuhkan mencetak (print) dokumen yang dimiliki. Oleh karena itu 

perpustakaan menyediakan layanan print dokumen. Selain itu, layanan fotokopi 

juga disediakan di perpustakaan untuk memfotokopi sebagian dari koleksi 

perpustakaan yang digunakan untuk keperluan studi. 

4.1.7 Koleksi Perpustakaan SD Tumbuh 1 Yogyakarta 

Jumlah koleksi buku di Perpustakaan SD Tumbuh 1 ada 3717 eksemplar dengan 

rincian sebagai berikut: 

Tabel 4.3 
  Koleksi Perpustakaan 

No Jenis Buku Jumlah & 
Eksemplar 

1. Buku referensi 419 
2. Buku teks 1044 
3. Buku ajar 874 
4. Buku tematik 264 
5. Agama 271 
6. Fiksi Indonesia 566 
7. Fiksi Inggris 201 
8. Majalah 78 

Total 3717 
Sumber: Dokumentasi Perpustakaan SD Tumbuh 1, Tahun 2015 

4.1.8 Sarana dan Prasarana 

Salah satu hal yang dapat mendukung terwujudnya tujuan perpustakaan 

adalah adanya sarana dan prasarana. Selain itu, sarana dan prasarana juga dapat 

menunjang kegiatan perpustakaan. Maka, agar perpustakaan dapat digunakan 

dengan semaksimal mungkin sarana dan prasarana yang ada sebaiknya sesuai 
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dengan standar nasional perpustakaan. Karena, perpustakaan tidak hanya 

digunakan sebagai tempat untuk membaca buku, melainkan juga kegiatan yang 

lain seperti hiburan atau rekreasi siswa, perpustakaan SD Tumbuh 1 menyediakan 

beberapa fasilitas yang menarik untuk pemustaka. Berikut adalah rincian dari 

sarana, prasarana dan fasilitas SD Tumbuh 1.  

 

Tabel 4.4 
Daftar Sarana, Prasarana dan Fasilitas 

No. Jenis Jumlah 
1. Rak buku 10 

2. Almari 2 

3. Meja bundar 2 
4. Meja petugas 2 

5. Kursi 2 

6. Komputer 1 

7. Printer 1 
8. Papan pengumuman 2 

9. AC 2 

10. TV (cctv) 1 

11. Jam dinding 1 
12. Mainan  7 

13. Kipas angin 1 

14. Mesin Fotocopy 1 
15. Wifi 1 

Sumber: Dokumentasi Perpustakaan SD Tumbuh 1, Tahun 2015 
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4.2  Pembahasan 

4.2.1 Kegiatan Pelayanan Peminjaman iPad di Perpustakaan SD Tumbuh 1 

Berdasarkan wawancara penulis dengan Koordinator Perpustakaan Tumbuh 

Bp. Frans Dolly Mahendra, Amd. pada tanggal 26 Mei 2017, sekolah membeli 5 

buah iPad yang digunakan untuk pembelajaran siswa pada tahun 2013. Awalnya 

iPad hanya digunakan untuk browsing dan mengoleksi E-Book saja.  Namun, 

pada tahun ajaran baru yaitu bulan Agustus 2014 iPad dapat dipinjam oleh siswa 

dan edu (guru) karena iPad sudah di integrasikan masuk ke dalam pembelajaran. 

Saat ini ada 10 Ipad yang dikelola oleh perpustakaan karena iPad dianggap 

sebagai media pembelajaran, bukan masuk ke dalam ICT (Information and 

Communication Technology). 

Layanan Peminjaman iPad dimanfaatkan dengan maksimal oleh  siswa 

maupun edu (guru) karena iPad dapat menunjang kegiatan yang ada di 

perpustakaan pada saat library visit  maupun di dalam kelas misalnya 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh edu. Berikut adalah rincian kegiatan 

layanan peminjaman iPad: 

1. Sistem Peminjaman 

Sistem peminjaman layanan peminjaman iPad ini adalah tertutup karena 

pemustaka tidak dapat mengambil iPad ini sendiri melainkan diambilkan oleh 

teacher librarian. Jam layanan peminjaman iPad sama dengan jam layanan 

perpustakaan yaitu 07.30 WIB sampai pukul 14.00 WIB pada hari Senin-Kamis. 

Sedangkan hari Jum’at layanan dibuka pukul 07.30 WIB sampai pukul 11.00 

WIB, namun pada layanan ini terdapat jadwal peminjaman iPad agar peminjaman 
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berjalan dengan efektif. Dalam hal ini efektif yang dimaksud adalah iPad dapat 

dipinjam dengan adil bagi masing-masing kelas dan semua kelas dapat meminjam 

iPad dengan lama waktu pinjam yang sama. Peminjaman iPad hanya dikelola oleh 

masing-masing edu kelas bukan langsung pada siswanya. Siswa tidak diizinkan 

meminjam sendiri karena yang bertanggung jawab dalam peminjaman adalah edu 

(guru), siswa juga masih butuh pengawasan dalam penggunaan iPad agar 

digunakan dengan baik yaitu untuk hal akademik. Maka dari itu siswa tidak 

diijinkan meminjam sendiri. Berikut adalah tabel jadwal peminjaman iPad:  

Tabel 4.5  
Jadwal Penggunaan iPad 

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat 
1B 6A Prep 2 1A 
3 6B 4 5  

Sumber: Dokumentasi Perpustakaan SD Tumbuh 1, Tahun 2015 

Meskipun jadwal peminjaman iPad sudah dibuat oleh teacher librarian, 

terkadang edu meminjam di luar jadwal peminjaman karena dalam pelajaran 

dikelasnya membutuhkan iPad. Untuk mengatasi hal itu teacher librarian 

bertanya terlebih dahulu pada edu kelas yang mendapat bagian jadwal pada jam 

dan hari itu. Lalu jika kelas yang dijadwal tidak meminjam iPad, maka kelas yang 

bukan pada jadwalnya tersebut boleh meminjam iPad tersebut. Berdasarkan 

pengamatan penulis terdapat prosedur peminjaman iPad di Perpustakaan SD 

Tumbuh 1 yaitu: 

1. Edu datang ke perpustakaan untuk meminjam iPad. 

2. Edu mengatakan jumlah iPad yang akan dipinjam. 
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3. Teacher librarian mengambilkan iPad di dalam lemari sesuai dengan jumlah 

iPad yang diminta. 

 

Gambar 4.1 
Mengambil iPad dari dalam Lemari 

4. Edu dapat membawa iPad ke dalam kelas. 

 

Gambar 4.2 
Membawa iPad ke dalam Kelas 

 
Pada awal dibukanya layanan peminjaman iPad, edu atau kelas yang akan 

meminjam iPad menulis nama edu/kelas yang meminjam, jumlah iPad yang 

dipinjam, dan tanggal meminjam di buku peminjaman. Namun, pada saat penulis 

Praktek Kerja Lapangan (PKL), edu tidak lagi menulis di buku peminjaman iPad 

karena keterangan peminjam sudah terdapat pada jadwal peminjaman iPad. Edu 

hanya berbicara kepada teacher librarian bahwa ia akan meminjam iPad dengan 

jumlah tertentu yang dibutuhkan. Terkadang pada saat jadwal peminjaman edu 
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tidak mengambil iPad itu sendiri, edu meminta kepada muridnya untuk 

mengambilkan iPad yang akan dipinjam. Lalu siswa yang akan mengambil iPad 

mengatakan berapa iPad yang akan dipinjam kemudian teacher librarian 

mengambilkannya. 

2. Pengembalian 

Setelah iPad selesai dipinjam, maka edu atau siswa yang ditunjuk oleh edu 

untuk mengembalikan iPad datang ke perpustakaan untuk mengembalikan iPad. 

Berikut adalah prosedur pengembalian iPad: 

1. Edu datang ke perpustakaan untuk mengembalikan iPad. 

2. Edu mengatakan jumlah iPad yang dikembalikan. 

3. Jika batrai iPad habis, teacher librarian mengisi batrai iPad terlebih dahulu 

sebelum iPad dimasukkan kembali ke dalam lemari. 

 

Gambar 4.3 

Teacher librarian Mengisi Batrai iPad 
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4. Teacher librarian menaruh iPad ke dalam lemari. 

 

Gambar 4.4 
Teacher Librarian Menyimpan iPad Kembali 

3. Sanksi 

Pengguna yang meminjam iPad bertanggung jawab kepada Ibu Novi selaku 

teacher librarian, Ibu Erny selaku Koordinator Media, dan Bapak Frans selaku 

Koordinator Perpustakaan SD Tumbuh. Jika iPad rusak yang bertanggung jawab 

adalah koordinator peminjaman yaitu edu. Sanksi yang diberikan adalah dengan 

memperbaiki iPad yang rusak jika masih dapat diperbaiki, namun jika iPad tidak 

dapat diperbaiki maka edu tersebut  harus mengganti iPad yang rusak.  

 

4.2.2 Manfaat Layanan iPad 

Seperti yang sudah penulis jelaskan di atas bahwa iPad dimanfaatkan secara 

optimal oleh pengguna perpustakaan. Berikut merupakan kegiatan yang dilakukan 

dalam  penggunaan iPad: 

1. Membuat Presentasi Siswa 

Layanan peminjaman iPad ini dimanfaatkan edu (guru) untuk memberikan 

tugas siswa-siswi yang akan dipresentasikan di depan kelas. Edu dapat meminjam 

iPad sesuai jadwal yang ditentukan, lalu siswa dapat mengunjungi perpustakaan 
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untuk mengambil iPad. Masing-masing kelompok dapat meminjam satu iPad 

untuk digunakan. 

Aplikasi yang digunakan siswa untuk membuat presentasi adalah keynote. 

Keynote adalah semacam PowerPoint untuk iPad. Untuk kelas bawah yaitu kelas 

prep, kelas 1, kelas 2 dan kelas 3, penggunaan iPad masih dibimbing oleh edu 

karena beberapa siswa masih belum dapat mencari informasi yang terdapat di 

internet dan menata desain powerpoint mereka. Sedangkan untuk kelas atas yaitu 

kelas 4, kelas 5, dan 6 sudah dapat menggunakan iPad dengan lancar, baik untuk 

mencari informasi di internet maupun membuat desain presentasi mereka. Siswa 

yang berkebutuhan khusus masih tetap dibimbing oleh edu dalam menggunakan 

iPad karena beberapa siswa ABK belum dapat mencari informasi yang mereka 

butuhkan. 
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Gambar 4.5 
Membuat Presentasi Kelas 1 A 

 

 

 

 

2. Media Pembelajaran 

Selain untuk membuat presentasi, iPad juga digunakan untuk media 

pembelajaran baik pelajaran di dalam kelas ataupun di perpustakaan. Kelas yang 

rajin meminjam iPad adalah kelas 1A, 1B, kelas 3, kelas 5, dan mata pelajaran 

tambahan seperti mata pelajaran agama. Salah satu contoh kegiatan mata pelajaran 
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agama yang menggunakan iPad adalah mencari sejarah dan profil Nabi dan tokoh-

tokoh Islam sepeti Usman Bin Affan. Jika iPad sedang tidak dipinjam oleh kelas, 

guru agama menggunakan perpustakaan untuk tempat belajar mengajar. Lalu guru 

memberikan soal-soal yang harus dikerjakan oleh siswa.  

Pada saat penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) penulis melihat 

proses belajar mengajar menggunakan iPad. Jika jawaban tidak ditemukan pada 

buku koleksi yang ada di perpustakaan, siswa dapat mencari jawaban melalui 

internet menggunakan iPad yang sudah dipinjam melalui guru mata pelajaran. 

Tentu saja, dalam pencarian di internet siswa dibimbing oleh guru. 

 

Gambar 4.6 
Peminjaman iPad Mata Pelajaran Agama Islam 

 

3. Membuat Tugas 

Kelas yang juga sering menggunakan iPad adalah kelas 5 karena banyaknya 

kegiatan atau program kelas yang dibuat oleh edu kelas 5. Edu kelas 5 adalah edu 

yang sangat kreatif, dengan mengusung tema Junior Apprentice yaitu magang 

yang dilakukan oleh junior. Edu membuat pelajaran menjadi beberapa games dan 
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tantangan. Tantangan ini berupa tugas yang berkaitan dengan pelajaran yang 

sedang berlangsung. Misalnya pada saat mata pelajaran sejarah, edu memberi 

tugas kelompok yaitu membuat presentasi profil pahlawan dengan menggunakan 

iPad dan membuat yel-yel agar rajin ke perpustakaan. Siswa dapat mencari contoh 

di YouTube agar lebih kreatif dalam membuat presentasi atau gambar-gambar di 

Google untuk menghiasi perlengkapan yang dibuat oleh siswa. Masing-masing 

siswa bekerja sama dan berbagi tugas. Siswa yang dapat menyelesaikan tugas 

dengan benar dan kreatif maka akan mendapatkan poin tertinggi. 

 

Gambar 4.7 
Membuat Presentasi Siswa Kelas 5 

 

 

4.2.3 Aplikasi iPad yang Digunakan Perpustakaan SD Tumbuh 1 

Aplikasi tidak dapat terlepas dari sebuah gadged terutama pada sebuah  iPad, 

aplikasi dapat menunjang fungsi iPad agar dapat digunakan semaksimal mungkin 

oleh pengguna. Terdapat aplikasi yang pasti digunakan dan aplikasi tambahan 

yang digunakan oleh pemustaka di Perpustakaan SD Tumbuh 1. Bahkan SD 
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Tumbuh 1 juga pernah bekerja sama dengan Atmajaya dalam membuat aplikasi 

pembelajaran seperti: Lets Study, Matematika, dan Buku Kreasi. Namun, saat ini 

aplikasi tersebut sudah tidak dapat digunakan dan dibuka karena iPad belum ter-

update sesuai dengan aplikasinya. 

  Bentuk kerja sama antara SD Tumbuh dengan Atmajaya adalah membuat 

aplikasi pembelajaran untuk SD Tumbuh. Awalnya salah satu Dosen Atmajaya 

memberikan tugas untuk mahasiswa untuk membuat aplikasi sekolah dasar. 

Kemudian, terjadi kesepakatan antara SD Tumbuh 1 dengan Dosen Atmajaya. 

Mahasiswa diizinkan untuk mengamati pembelajaran SD Tumbuh 1 dan membuat 

aplikasi yang dibutuhkan untuk iPad yang dimiliki oleh SD Tumbuh. Namun 

kerjasama tersebut tidak berlangsung lama karena Dosen Atmajaya sedang 

menyelesaikan kuliah di luar negeri. 

Berikut akan dijelaskan beberapa aplikasi yang selalu digunakan pemustaka, 

dan aplikasi tambahan. Aplikasi yang selalu digunakan, yaitu: 

1. I-Movie 

Siswa-siswi di SD Tumbuh 1 adalah siswa yang sangat kreatif sehingga 

dalam pembelajaran di kelas siswa sering membuat video untuk presentasi 

ataupun mengerjakan tugas dari educator (guru), misalnya siswa kelas 5 membuat 

video tentang Tutorial Membuat Bonsai Tiruan. Video ini dibuat oleh siswa-siswi 

kelas 5 dengan ide-ide kreatif mereka. Sebelum membuat video, mereka 

berdiskusi mengenai cerita atau adegan yang akan dibuat bersama kelompok 

mereka masing-masing. Setelah itu, mereka merekam video, mengedit video agar 
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terlihat menarik, dan merangkai video sesuai dengan urutan cerita yang mereka 

susun. Hasil dari video yang dibuat akan dinilai oleh edu (guru) kelas mereka. 

 

Gambar 4.8 
Video Tutorial Membuat Bonsai Tiruan 

 
2. Pages 

Pages adalah aplikasi yang mirip dengan microsoft word, hanya saja aplikasi 

ini dirancang untuk iPad. Aplikasi ini digunakan untuk membuat tugas dari edu 

yang akan dikumpulkan untuk dinilai. Aplikasi ini tidak hanya digunakan oleh 

siswa, tetapi juga digunakan oleh edu untuk membuat materi pelajaran. 

          

Gambar 4.9 
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Page Hasil Karya Siswa 
 

3. Keynote 

Keynote adalah power point yang terdapat pada iPad. Aplikasi ini selalu 

digunakan oleh siswa untuk membuat presentasi seperti yang sudah dijelaskan di 

atas. Keynote adalah aplikasi yang paling sering digunakan oleh siswa.  

  

Gambar 4.10 
Keynote Hasil Karya Siswa 

4. Number 

Number adalah aplikasi seperti Exel yang terdapat pada iPad. Berdasarkan 

wawancara penulis dengan teacher librarian pada tanggal 19 Mei 2017, edu 

menggunakannya untuk membuat absen atau daftar nilai siswa.  
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Gambar 4.11 
Daftar Nilai Bahasa Inggris 

5. e-book 

e-book adalah aplikasi buku elektronik yang terdapat pada iPad. Berdasarkan 

wawancara penulis dengan teacher librarian pada tanggal 19 Mei 2017, e-book 

digunakan untuk mendownload cerita dan buku-buku. Buku dan cerita 

didownload oleh teacher librarian atau edu, sehingga siswa tinggal membacanya. 

 

Gambar 4.12 
Book Menu 

Sedangkan aplikasi iPad tambahan yang sewaktu-waktu dibutuhkan oleh 

pemustaka adalah: 

1. Hanacaraka 

Hanacaraka adalah aplikasi yang dibuat untuk menunjang mata pelajaran 

Bahasa Jawa, aplikasi ini mempermudah siswa untuk belajar aksara jawa dan 

bahasa Jawa. Di dalam aplikasi ini terdapat dua jenis pilihan, yaitu games dan 

pembelajaran. Dalam games terdapat 3 jenis permainan yaitu: milang miling, 

rajahan wong, dan krapyakan. 

a. Milang miling 
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Cara bermainnya adalah pemain mencocokkan kartu yang bertuliskan 

aksara jawa dengan kartu yang bertuliskan nama hurufnya dengan benar. 

 

Gambar 4.13 
Game Milang Miling 

b. Rajahan Wong 

Cara bermainnya adalah pemain harus mencocokkan nama anggota tubuh 

dengan aksara jawa yang benar. 

 

Gambar 4.14 
Game Rajahan Wong 

c. Krapyakan 

Cara bermainnya adalah pemain harus menembak asteroid dengan aksara 

jawa yang benar sesuai soal yang ada pada soal. 
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Gambar 4.15 
Game Krapyakan 

2. Puppet Pals 

Puppet pals adalah aplikasi tambahan yang digunakan untuk membuat cerita 

menggunakan media wayang. Cara menggunakannya adalah siswa memilih 

dalang dari cerita yang ingin dibuat kemudian memilih baground yang sesuai 

dengan tema cerita, lalu siswa menulis cerita yang sudah dibuat. 

  

Gambar 4.16 
Contoh Puppet Pals 

3. Stopmotion 

Stopmotion adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat video dengan 

cara menyatukan gambar-gambar atau foto-foto menjadi sebuah video, siswa 

dapat menambahkan suara atau lagu yang sesuai dengan tema tersebut serta dapat 

memberikan efek agar video terlihat menarik. 
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Gambar 4.17 
Stopmotion Hasil Karya Siswa 

4.2.4 Cara Perawatan iPad di Perpustakaan SD Tumbuh 1 

Dalam menggunakan iPad diperlukan perawatan agar iPad tidak mudah rusak 

dan dapat digunakan dengan jangka waktu yang lama. Berikut adalah cara 

merawat iPad di Perpustakaan SD Tumbuh 1: 

1. Memberi softcase 

iPad perlu diberi softcase agar iPad terlindungi dari goresan dan debu. 

Dengan adanya softcase kemungkinan terjadi goresan pada layar iPad akan 

diminimalisir. 

2. Pengisian batrai minimal 30% 

Jika batrai iPad dibawah 30% iPad harus segera dicas, iPad tidak boleh 

sampai keadaan mati atau 0%. Pustakawan harus mengecek batrai iPad setelah 

digunakan oleh pemustaka agar batrai iPad tetap tahan lama. 

3. Ditempatkan di tempat yang aman 

Agar terhindar dari kerusakan iPad perlu disimpan di tempat yang aman. 

Pustakawan SD Tumbuh 1 menyimpan iPad pada boks yang disimpan di dalam 

lemari. 
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Gambar 4.18 
Penyimpanan iPad 

4.2.5 Kendala Pemanfaatan iPad di Perpustakaan SD Tumbuh 1 

Tidak semua layanan selalu berjalan dengan baik, terkadang beberapa layanan 

memiliki kendala yang harus diatasi oleh pustakawan termasuk layanan 

peminjaman iPad. Berikut dijelaskan beberapa kendala yang dihadapi pustakawan 

dan educator dalam menggunakan iPad: 

1. Peminjaman tidak sesuai jadwal 

Perpustakaan sudah membuat jadwal peminjaman iPad, namun jika ada salah 

satu kelas mempunyai proyek yang mengharuskan menggunakan iPad maka edu 

akan meminjam iPad untuk kelasnya tidak sesuai dengan jadwal yang telah dibuat 

oleh teacher librarian. Hal ini menyebabkan pelaksanaan layanan peminjaman 

iPad menjadi tidak tertib. Namun, kendala tersebut masih dapat diatasi oleh 

teacher librarian. 

2. Baterai habis 

Setelah iPad digunakan, batrai iPad pasti akan berkurang atau habis. Menurut 

teacher librarian seharusnya setelah pemakaian, edu harus mengecas iPad agar 

setelah dikembalikan iPad dapat digunakan lagi oleh edu atau kelas lainnya. 
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Namun, berdasarkan wawancara penulis dengan teacher librarian, terkadang edu 

tidak mengecas dan tidak melapor ke teacher librarian bahwa batrai iPad sudah 

habis sehingga ketika ada kelas lain yang akan meminjam, kelas tersebut harus 

menunggu karena iPad harus dicas terlebih dahulu. 

Beberapa edu memilih tidak meminjam iPad karena jika baterai iPad habis 

maka edu harus menunggu iPad dicas terlebih dahulu, hal itu akan mengurangi 

jam pelajaran dan peminjaman iPad karena pada jam berikutnya sudah ada jadwal 

kelas lain yang akan meminjam. 
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3. Transfer data/foto 

Ipad digunakan untuk kepentingan semua kelas, sehingga setelah iPad 

digunakan baik untuk dokumentasi ataupun mengerjakan tugas siswa, data-data 

yang dibuat oleh kelas yang meminjam harus dipindah atau ditransfer ke dalam 

komputer masing-masing edu. Karena sebagian kegiatan yang dilakukan siswa 

harus di upload, maka sebelum data masuk ke dalam komputer edu, teacher 

librarian memindahkan data dari iPad ke dalam komputer perpustakaan untuk di 

publikasikan ke dalam facebook SD Tumbuh 1. 

Berdasarkan wawancara penulis dengan teacher librarian, kendala yang 

dihadapi teacher librarian adalah sering terjadi masalah atau error pada data yang 

akan dipindahkan karena banyaknya data yang dipindahkan. 

4. Full storage 

Perpustakaan SD Tumbuh 1 memiliki 10 iPad yang digunakan oleh seluruh 

siswa SD Tumbuh 1, dari banyaknya kegiataan yang dilakukan maka terdapat 

banyak data yang disimpan pada iPad. Hal ini membuat penyimpanan iPad penuh 

sehingga tidak cukup untuk menyimpan data lebih banyak lagi. Jika edu akan 

menggunakan iPad tersebut maka edu harus menghapus beberapa data yang sudah 

tidak digunakan lagi. 

5. Kesulitan akses wifi 

Berdasarkan wawancara penulis dengan Tara Sahasya selaku pemustaka dan 

asisstent library kendala saat menggunakan iPad adalah iPad harus memakai wifi, 

sementara wifinya tidak kuat jika digunakan untuk beberapa iPad, jadi pemustaka 

harus pindah pindah tempat untuk mendapatkan akses wifi yang bagus. 
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BAB V 
PENUTUP 

 
5.1 Simpulan 

Perpustakaan sekolah sebagai penunjang kegiatan pembelajaran diharapkan 

dapat membantu sekolah dalam mewujudkan visi misi sekolah. Maka dari itu, 

perpustakaan sekolah harus dapat memberikan pelayanan yang maksimal agar 

perpustakaan digunakan dengan baik oleh seluruh warga sekolah. Berdasarkan 

pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa: 

1. Sistem layanan peminjaman iPad di Perpustakaan SD Tumbuh 1 menggunakan 

sistem layanan tertutup sehingga pemustaka tidak dapat mengambil iPad 

sendiri dari tempat penyimpanan. Awalnya iPad hanya digunakan untuk 

pembelajaran siswa di kelas. Namun pada tahun ajaran baru 2014 iPad dapat 

dipinjam oleh edu dan siswa untuk digunakan sebagai media pembelajaran. 

2. iPad dimanfaatkan oleh edu (guru) untuk media pembelajaran, membuat 

presentasi siswa, dan membuat tugas siswa. 

3. Aplikasi yang selalu digunakan oleh pemustaka adalah i-movie, pages, 

keynote, number, e-book, sedangkan aplikasi yang  sewaktu-waktu dibutuhkan 

oleh siswa adalah hanacaraka, puppet pals, dan stopmotion. 

4. Cara perawatan iPad adalah dengan cara memberi softcase pada iPad, 

pengisian baterai minimal 30%, serta iPad ditempatkan di tempat yang aman 

agar terhindar dari kerusakan fisik. 

5. Ada lima kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peminjaman iPad yaitu 

peminjaman tidak sesuai jadwal, batrai habis, terjadi kesalahan pada saat 

transfer data/foto, dan full storage.  
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5.2 Saran 

Pelaksanaan layanan peminjaman iPad SD Tumbuh 1 sudah berjalan dengan 

baik, namun dengan adanya kendala yang diihadapi di atas ada beberapa saran 

dari penulis untuk mengatasi kendala tersebut:  

1. Sebaiknya edu yang meminjam di luar jadwal tidak hanya berkoordinasi 

dengan teacher librarian maupun hanya berkoordinasi dengan edu kelas lain 

saja agar tidak terjadi miss comunication antara teacher librarian dengan edu. 

Peminjaman iPad diluar jadwal dapat berjalan dengan baik apabila edu yang 

akan meminjam diluar jadwal mendapat persetujuan atau berkoordinasi dengan 

masing-masing edu dan teacher librarian terlebih dahulu.  

2. Sebaiknya setelah  edu meminjam iPad jika batrai hampir habis maka edu 

mengatakan kepada teacher librarian agar teacher librarian tidak perlu 

mengecek satu per satu baterai iPad setelah digunakan. 
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Lampiran 1 

Dialog Wawancara dengan Teacher Librarian 

1. Narasumber  

Nama  : Novi Mulyani, SIP. 

Jabatan : Teacher Librarian Perpustakaan SD Tumbuh 1 Yogyakarta 

2. Waktu dan Tempat 

Waktu  : Senin, 22 Mei 2017 

Tempat : Perpustakaan SD Tumbuh 1 Yogyakarta 

Pertanyaan Jawaban 
Bagaimana sistem peminjaman iPad di 
perpustakaan SD Tumbuh 1? 

Sistem peminjaman tertutup, jadi 
pemustaka tidak bisa mengambil iPad 
sendiri di lemari. Pemustaka datang dan 
meminjam iPad dengan sepengetahuan 
teacher librarian. 
Jam buka layanan sama seperti jam 
layanan perpustakaan. 

Apa sajakah manfaaat layanan iPad? iPad digunakan untuk membuat 
presentasi siswa, membuat tugas siswa, 
dan media pembelajaran siswa. 

Apa sajakah aplikasi iPad yang 
digunakan siswa? 

Aplikasi yang selalu digunakan saat 
dipinjam itu i-Movie, pages, keynote, 
number, e-book, sedangkan aplikasi 
penunjang adalah hanacaraka, puppet 
pals, dan stopmotion. 

Bagaimana cara merawat iPad agar 
tidak mudah rusak? 

1. Memberikan softcase. 
2. Pengisian batrai minimal 30%. 
3. Ditempatkan ditempat yang aman. 

Apa saja kendala yang dihadapi dalam 
layanan peminjaman iPad? 

1. Peminjaman tidak sesuai jadwal. 
2. Batrai habis tidak memberi tahu. 
3. Pemindahan foto/data gagal. 
4. Penyimpanan iPad penuh sehingga 

harus menghapus data terlebih 
dahulu. 
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Lampiran 2 

Dialog Wawancara dengan Koord. Perpustakaan 

1. Narasumber  

Nama  : Frans Dolly A.Md 

Jabatan : Koordinator Perpustakaan SD Tumbuh 1 Yogyakarta 

2. Waktu 

Waktu  : Senin, 22 Mei 2017 

 

Pertanyaan Jawaban 
1. Dimanakah lokasi perpustakaan SD 

Tumbuh 1 Yogyakarta sebelumnya? 
 

Pada mulanya perpustakaan terletak di 
sebelah Timur yang sekarang menjadi 
ruang kelas 2 kemudian saat ini 
perpustakaan terletak di tengah-tengah 
sekolah. 
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Lampiran 3 

Dialog Wawancara dengan Siswa 

3. Narasumber  

Nama  : Tara Sahasya 

Jabatan : Siswa/Pemustaka Perpustakaan SD Tumbuh 1 

4. Waktu 

Waktu  : Minggu, 23 Juli 2017 

 

Pertanyaan Jawaban 
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi 

saat meminjam iPad di Perpustakaan 
SD Tumbuh 1? 

 

Kendalanya harus pakai wifi, sementara 
wifinya tidak kuat, jadi harus pindah-
pindah tempat. Selain itu tidak ada lagi 
kendalanya. 
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Lampiran 4 

Peminjaman Ipad Kelas 1A 

 

 

 

Siswa kelas 1A sedang membuat keynote tentang tanaman 
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Lampiran 5 

Peminjaman Ipad Mata Pelajaran Agama Islam 

 

 

 

Siswa kelas 6 sedang mencari jawaban soal melalui internet 
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Lampiran 6 

Peminjaman Ipad Kelas 5 

 

 

Siswa kelas 5 sedang mencari contoh gambar di internet 
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Lampiran 7 

Mencharge Ipad 

 

 

Teacher libarian sedang mengisi batrai iPad  
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Lampiran 8 

Tampilan Ipad 

 

Tampilan daftar aplikasi yang terdapat pada iPad 
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Lampiran 9 

Sertifikat PKL SD Tumbuh 1 
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Lampiran 10 

Sertifikat PKL UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

 

 

  

  



 

 

 

CURRICULUM VITAE 

DATA PRIBADI 

 

Pendidikan 
Tahun 2002-2008  SD Negeri 1 Bantul 

Tahun 2008-2011  Mts Negeri Bantul Kota 

Tahun 2011-2014  SMK Negeri 1 Bantul – Jurusan Pemasaran 

Tahun 2014-2017  UIN Sunan Kalijaga – Jurusan Ilmu Perpustakaan      

D3 

Pengalaman Organisasi 

Tahun 2016-saat ini Bendahara Muda-Mudi Dusun Kuwiran 

Tahun 2015-2017 Anggota Organisasi ALUS DIY 

Pengalaman Kerja 

Tahun 2011 Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Gramedia 

Malioboro 

Tahun 2014-2016 Ektras  

Tahun 2014 Staf di Aluna Optik  

Tahun 2017 Praktik Kerja Lapangan di SD Tumbuh 1 

Yogyakarta sebagai pustakawan. 
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