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INTISARI 

Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui peranan 

perpustakaan sekolah dalam menunjang proses pembelajaran peserta didik di SD 

Muhammadiyah Ngijon I pada masa pandemi Covid-19. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode dan teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Uji keabsahan data menggunakan triangulasi. Teknik analisis data pada penelitian 

ini dilakukan melalui tiga tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Untuk menentukan informan, peneliti menggunakan 

teknik purposive sampling. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa 

perpustakaan sekolah dalam menunjang proses pembelajaran di SD 

Muhammadiyah Ngijon I pada masa pandemi Covid-19 belum bisa dilaksanakan 

secara maksimal. Perlu adanya perbaikan baik dalam pelayanan maupun fasilitas 

yang ada di perpustakaan terutama saat pembelajaran dari rumah. Kendala lain yang 

dialami oleh perpustakaan adalah kurangnya tenaga ahli dalam bidang teknologi 

informasi untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh peserta didik 

dalam memenuhi kebutuhan informasi. Upaya yang dilakukan perpustakaan adalah 

menyampaikan informasi yang dibutuhkan peserta didik menggunakan media yang 

dikuasai apa adanya oleh pengelola perpustakaan agar peserta didik tidak 

ketinggalan informasi selama pembelajaran dari rumah.  Kemudian upaya lain yang 

dilakukan ialah meminjamkan bahan pustaka untuk dibawa pulang dan dipelajari di 

rumah yang diambil oleh orang tua wali murid. 

Kata Kunci : peranan perpustakaan, proses pembelajaran, tenaga ahli, pandemi 

covid-19 
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THE ROLE OF THE SCHOOL’S LIBRARY IN LEARNING PROCESS AT 

SD MUHAMMADIYAH NGIJON I DURING THE COVID-19 PANDEMIC 
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ABSTRACT 

The research aims to know the role of the school library in supporting the 

learning process of the students at SD Muhammadiyah Ngijon I during the Covid-

19 pandemic. The research method used in this research is descriptive qualitative. 

The method and collection technique used are observation, interview and 

documentation. The test for the validity of the date used triangulation. The data 

analysis technique in this research was carried out through three steps of data 

reduction, data presentation, drawing conclusion and verification. To determine the 

informants, the researchers used purposive sampling technique. The reaults of the 

research stated that the school library in supporting the learning process at SD 

Muhammadiyah Ngijon I during the Covid-19 pandemic can not be carried out 

optimally. It needs improvements either in services or facilities in the library 

especially when the learning is from home. Another obstacle experienced by the 

library is the lack of experts in the field of information technology to convey the 

information that needed by the students in meeting information needs. The efforts 

that were done by the library are to convey the information needed by the students 

using media that they can use, so the students do not miss informations during 

learning from home. Another effort made was to lend librar’y books or materials to 

take home an to be studied at home which are taken by the student’s parents. 

Keywords : The role of library, The learning process, Experts, The Covid-19 

pandemic 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat di berbagai bidang 

membuat masyarakat sadar bahwa sedikit banyaknya akan mempengaruhi segala 

kegiatan masyarakat dan pemerintah dalam bidang pendidikan. Dalam menemukan 

informasi masyarakat memerlukan perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan 

informasi. Termasuk di dalamnya keberadaan perpustakaan dengan segala aktivitas 

serta perkembangannya. Masyarakat dapat menemukan informasi di berbagai jenis 

perpustakan. Perpustakaan berfungsi untuk mendukung Sistem Pendidikan 

Nasional sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional. Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, 

ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudayaan. 

Menurut Sulistyo Basuki (1991, hlm. 42) karena kebutuhan informasi 

mengenai suatu subjek yang berbeda-beda intensitas intelektualnya maka tumbuh 

berbagai jenis perpustakaan dengan koleksi yang sesuai dengan keperluan dan 

tingkat intelektualitas pembaca. Adapun jenis perpustakaan adalah sebagai berikut 

: perpustakaan internasional, perpustakaan nasional, perpustakaan umum dan 

perpustakaan keliling, perpustakaan swasta (pribadi), perpustakaan khusus, 

perpustakaan sekolah dan perpustakaan perguruan tinggi. 

Perpustakaan sekolah mempunyai peranan yang penting dalam kerangka 

pendidikan sebagai salah satu penentu mutu hasil pendidikan. Untuk 

meningkatkaan kualitas peserta didik, program-program pendidikan akan tercapai 
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sesuai dengan apa yang diinginkan dengan melibatkan peranan dan fungsi 

perpustakaan sekolah. Karena itu keberadaan perpustakaan sekolah sangat berarti. 

Tujuan khusus perpustakaan sekolah adalah membantu sekolah mencapai 

tujuannya sesuai dengan kebijakan perpustakaan  sekolah bernaung (Bafadal, 2003, 

hlm. 2). 

Hal ini diperkuat lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan yang khususnya terdapat 

pada Bab VII pasal 23 ayat 1 menyatakan pada setiap sekolah atau madrasah 

menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan 

dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan, dan terdapat pada ayat 4 

Perpustakaan sekolah atau madrasah melayani peserta didik, pendidikan kesatuan 

yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan. 

Tujuan dari didirikannya perpustakaan sekolah adalah terbentuknya peserta 

didik yang melek informasi yang mempunyai budaya membaca dan sumber belajar 

sepanjang hayat. Menurut Sulistyo Basuki (1991, hlm. 50) tujuan utama 

didirikannya perpustakaan untuk membantu sekolah mencapai tujuan khusus 

sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya. Tujuan khusus perpustakaan 

sekolah ialah membantu sekolah mencapai tujuannya sesuai dengan kebijakan 

sekolah tempat perpustakaan tersebut bernaung. 

Sedangkan menurut penjelasan dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 

2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) perpustakaan merupakan 

sarana penunjang proses pembelajaran di sekolah. Keberadaannya sebagai salah 
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satu komponen pendidikan yang merupakan suatu keharusan. Perpustakaan sekolah 

diselenggarakan oleh sekolah, dan pemanfaatannya sangat tergantung kepada upaya 

kepala sekolah, guru, petugas perpustakaan dan peserta didik. Sementara 

pengembangannya selain menjadi tanggung jawab kepada sekolah, juga dapat 

melibatkan komite sekolah (Sutarno, 2006, hlm. 40). 

Sebagai salah satu lembaga pendidikan tingkat dasar, pendidikan sekolah 

dasar dikelola untuk kepentingan aktivitas pembelajaran peserta didik, guru dan 

karyawan sekolah. Dalam pelaksanaannya, sekolah dasar harus dilengkapi dengan 

berbagai fasilitas untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan tujuan pendidikan 

sekolah dasar. Salah satu dari fasilitas untuk mendukung kelancaran dan 

keberhasilan tujuan pendidikan sekolah dasar adalah melalui penyediaan 

perpustakaan sekolah yang menyediakan sumber-sumber bahan bacaan baik cetak 

maupun elektronik.  

Perpustakaan SD Muhammadiyah Ngijon 1 merupakan salah satu bagian 

yang sangat penting dan merupakan komponen pendidikan yang tidak dapat 

dipisahkan keberadaannya dari lingkungan sekolah. Perpustakaan sebagai salah 

satu sarana pendidikan sekolah yang diharapkan sebagai sumber informasi dan 

belajar warga sekolah yang dalam pelayanannya tidak hanya menyediakan bahan 

pustaka pendukung kurikulum pendidikan dan terdapat bacaan ringan untuk 

menambah pengetahuan non akademik. Mewujudkan tercapainya tujuan 

pendidikan, khususnya sekolah dasar yang sangat berperan dalam membantu 

kelancaran proses pembelajaran pada saat pandemi Covid-19.  
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Proses pembelajaran pada sekolah dasar sebelumnya berpusat di sekolah, 

dilaksanakan secara tatap muka dan berinteraksi langsung antara guru dan peserta 

didik dalam penyampaian pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang 

dimiliki sekolah. Peserta didik juga beraktifitas di sekolah dan dapat 

mengekspresikan keinginannya untuk beraktifitas di sekolah, seperti halnya 

mengerjakan tugas di perpustakaan, di taman sekolah dan dapat berinteraksi 

langsung dengan teman sebayanya untuk membahas pembelajaran yang diberikan 

guru. Kegiatan tersebut seketika berubah karena adanya pandemi Covid-19 yang 

melanda Indonesia sehingga proses pembelajaran mengalami perubahan yang 

sangat banyak dikarenakan adanya batasan interaksi sosial karena adanya aturan 

pemerintah untuk mencegah adanya penularan Covid-19 pada peserta didik di 

lingkungan sekolah. Pada saat pandemi peserta didik hanya dapat melaksanakan 

pembelajaran secara daring dan melakukan kegiatan sekolah secara virtual. Seperti 

kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan menggunakan Grub Whatsapp, Youtube 

dan media sosial yang lainnya. Serta peserta didik tidak dapat melakukan kegiatan 

mencari informasi secara mandiri di perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan 

informasi. 

Permasalahan terkait peranan perpustakaan di SD Muhammadiyah Ngijon 

1 pada masa pandemi Covid-19 adalah kurang leluasanya peserta didik dalam 

melakukan kegiatan di perpustakaan seperti meminjam dan membaca bahan 

pustaka di perpustakaan sekolah dan kurangnya wawasan pustakawan dalam bidang 

teknologi untuk menyampaikan informasi. Dikarenakan adanya PPKM 

(Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dan BDR (Belajar Dari Rumah) 
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yang dilakukan sekolah atas instruksi dari Mentri Pendidikan Dan Kebudayaan 

dalam Surat Edaran No. 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan 

dalam masa darurat penyebaran Covid-19. Sehingga peserta didik hanya 

mendapatkan informasi tambahan melalui media sosial dan penjelasan mengenai 

pembelajaran yang dilakukan melalui Whatsapp, Youtube dan Zoom yang diberikan 

oleh guru. Tidak dapat mencari informasi secara mandiri di perpustakaan sekolah. 

Begitu banyak tantangan yang harus dihadapi oleh guru maupun 

pustakawan di era digital serta di masa pandemi Covid-19 ini. Pustakawan yang 

tidak mampu menghadapi tantangan tersebut akan jauh tertinggal, bahkan dengan 

peserta didiknya sekalipun. Profesionalitas pustakawan juga dapat dipertanyakan 

akibat kurangnya mengikuti perkembangan teknologi. Seorang pustakawan 

profesional harus terus memperbaharui pengetahuan dan wawasan untuk 

meningkatkan kualitas kinerjanya. Menghadapi tantangan tersebut, pustakawan 

harus melakukan banyak hal. Mulai dari menambah wawasan, pengetahuan, 

ketrampilan, menciptakan dan berkreasi terutama dengan memanfaatkan kemajuan 

teknologi informasi.   

Dari latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa perpustakaan sekolah 

sangat bermanfaat dalam menunjang proses pembelajaran khususnya pada saat 

pandemi Covid-19 ini untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu 

diharapkan setiap sekolah diwajibkan untuk menyediakan perpustakaan sekolah. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian. Peneliti mengambil judul “Peranan Perpustakaan Sekolah Dalam Proses 

Pembelajaran Di SD Muhammadiyah Ngijon 1 Pada Masa Pandemi Covid-19.” 
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Karena perpustakaan cukup berpengaruh dalam memenuhi informasi dalam 

memperkuat kopetensi dasar yang diberikan oleh guru untuk peserta didik dalam 

pembelajaran. Apakah peranan yang seharusnya dilaksanakan oleh perpustakaan 

sudah dilaksanakan secara baik untuk menunjang kebutuhan informasi 

pembelajaran peserta didik. Diharapkan penelitian ini nantinya akan bermanfaat 

untuk evaluasi sekolah berkaitan dengan peningkatan proses pembelajaran melalui 

peranan pustakawan yang ahli dalam bidang teknologi. Dalam penelitian ini penulis 

ingin mengetahui bagaimana peranan perpustakaan sekolah dalam menunjang 

proses pembelajaran peserta didik. Mengingat peranan tentang perpustakaan sangat 

luas maka penulis lebih menfokuskan penelitian ini pada peserta didik terhadap 

fungsi perpustakaan SD Muhammadiyah Ngijon 1 dalam menunjang proses 

pembelajaran. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat membuat 

rumusan masalah sebagai berikut Bagaimana Peranan Perpustakaan Sekolah Dalam 

Menunjang Proses Pembelajaran Peserta Didik Di SD Muhammadiyah Ngijon 1 

Pada Masa Pandemi Covid-19. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui “Peranan Perpustakaan Sekolah Dalam 

Proses Pembelajaran Di SD Muhammadiyah Ngijon 1 Pada Masa Pandemi Covid-

19.” 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

a. Secara teoritis dapat menjadi panduan dan bahan pertimbangan untuk 

meningkatkan pemanfaatan perpustakaan. 

b. Memperkaya wawasan serta pengetahuan tentang peranan perpustakaan 

sekolah dalam menunjang kegiatan pembelajaran terutama pada saat 

pandemi. 

c. Dapat memberikan informasi kepada pihak perpustakaan sebagai masukan 

untuk memaksimalkan peranan perpustakaan dalam menunjang kegiatan 

pembelajaran peserta didik di sekolah saat pandemi Covid-19 dengan 

metode pembelajaran dalam jaringan. 

d. Sebagai upaya untuk meningkatkan peranan perpustakaan sekolah dalam 

meningkatkan intelektual peserta didik. 

e. Menambah pengetahuan bagi peneliti tentang peranan perpustakaan 

sekolah. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan bertujuan untuk menunjukkan rangkaian pembahasan 

secara sistematis, sehingga kerangka skripsi yang diajukan akan terlihat jelas. 

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan konsep pembahasan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum penulisan skripsi yang meliputi latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, fokus penelitian 

dan sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka mengenai hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan oleh peneliti sebelumnya dan seragam dengan judul penelitian 

sebelumnya yang hampir memiliki kesamaan dengan judul skripsi yang telah 

diangkat oleh peneliti. Serta landasan teori sebagai pedoman untuk memperkokoh 

analisis penelitian yang akan dilaksanakan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, 

instrumen penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, uji validitas data dan 

teknik analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menggambarkan secara lebih mendalam serta disajikan secara rinci 

mengenai gambaran umum yang menggambarkan tentang lokasi penelitian dan 

hasil pengolahan data berupa teori dan penjelasan tentang perpustakaan sekolah di 

SD Muhammadiyah Ngijon 1. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan terkait dengan hasil yang telah mencakup seluruh 

aspek pada penelitian ini pada suatu kesimpulan serta saran berupa masukan 

terhadap peningkatan peranan perpustakaan sekolah di lokasi penelitian. Pada 

bagian akhir disertakan rujukan atau daftar pustaka yang digunakan dalam 

penulisan skripsi serta lampi.ran-lampiran yang mendukung dalam penelitian ini.
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BAB V 

PENUTUP 

5.2 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan analisis secara mendalam terhadap hasil 

penelitian yang sudah dilaksanakan peranan perpustakaan sekolah dalam 

menunjang proses pembelajaran di SD Muhammadiyah Ngijon I pada masa 

pandemi Covid-19 belum dilaksanakan secara maksimal. Masih perlu diadaknnya 

perbaikan baik dalam pelayanan maupun fasilitas yang ada di perpustakaan 

terutama saat pembelajaran di rumah. 

Peranan perpustakaan sekolah dalam menunjang proses pembelajaran di SD 

Muhammadiyah Ngijon I pada masa pandemi Covid-19 antara lain : 

1. Perpustakaan SD Muhammadiyah Ngijon I telah berperan sebagai 

pusat kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada masa 

pandemi Covid-19 yaitu menyediakan koleksi yang dibutuhkan pengguna 

perpustakaan sekolah untuk mendukung proses pembelajaran seperti yang 

tercantum dalam tujuan sekolah. Terutama pada saat pandemi yang 

seharusnya perpustakaan juga aktif memberikan informasi dalam bentuk 

digital yang disampaikan secara rutin dalam WA grup. 

2. Perpustakaan SD Muhammadiyah Ngijon I telah berperan sebagai 

pusat membaca yang bersifat rekreatif. Perpustakaan SD Muhammadiyah 

Ngijon I menyediakan koleksi bahan pustaka yang bersifat hiburan yang bisa 

digunakan para pemustaka untuk mengisi waktu luang. 

3. Perpustakaan SD Muhammadiyah Ngijon I telah berperan sebagai 

pusat pembelajaran mandiri bagi peserta didik pada masa pandemi Covid-19. 
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Peran tersebut diwujudkan dengan adanya layanan sirkulasi pada 

perpustakaan SD Muhammadiyah Ngijon I. Pada layanan sirkulasi peserta 

didik dapat dengan mudah meminjam koleksi bahan pustaka di perpustakaan 

yang sesuai dengan yang dibutuhkan untuk belajar mandiri dan mengisi 

waktu senggang di rumah selama pembelajaran dalam jaringan (daring). 

Terkait dengan tujuan sekolah, perpustakaan SD Muhammadiyah Ngijon I 

memegang peranan penting dalam menunjang proses pembelajaran; di antaranya 

perpustakaan sekolah sebagi pusat pembelajaran, wahana mengkonstruksi 

pengetahuan, melatih berfikir kritis analitis, dan pembelajaran menggunakan 

pendekatan ilmiah. 

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijelaskan di atas, sebagai bahan 

perbaikan dan pengembangan di Perpustakaan SD Muhammadiyah Ngijon I penulis 

ingin memberikan beberapa saran diantaranya : 

1. Untuk menunjang peranan perpustakaan SD Muhammadiyah 

Ngijon I dalam menunjang kegiatan pembelajaran sebaiknya perpustakaan 

menambah koleksi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, serta 

membangun komunikasi yang baik dengan orang tua peserta didik berkaitan 

dengan pembelajaran daring dan peminjaman koleksi. 

2. Perpustakaan SD Muhammadiyah Ngijon I hendaknya menyedikan 

fasilitas rekreasi yang cukup karena di dalam ruangan perpustakaan SD 

Muhammadiyah Ngijon I, ruang baca rekreasi masih kurang memadai yaitu 

jumlah meja dan bangku yang masih sedikit. 
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3. Perpustakaan SD Muhammadiyah Ngijon I sebaiknya menyediakan 

koleksi yang memadahi agar kebutuhan bahan pustaka dapat terpenuhi. 

Mengingat perannya sangat penting dalam proses pembelajaran pada masa 

pandemi yang mengharuskan peserta didik belajar dari rumah dan 

membutuhkan informasi yang terkendala dengan peraturan pemerintah. 

Seharusnya pihak sekolah memberikan perhatian yang serius terhadap 

perpustakaan sekolah terutama berkaitan dengan fasilitas-fasilitas yang 

dibutuhkan. Perpustakaan sekolah dapat memberikan perannya dengan baik 

jika ditunjang dengan fasilitas yang lengkap dan memadahi terutama dalam 

peranan menunjang kegiatan pembelajaran selama pandemi berlangsung. 

 

 



 

64 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Arikunto, S. (2013). Prosedur penelitian atau pendekatan praktik. Cet XV, 86–251. 

Bafadal, I. (1994). Proses Perubahan di sekolah. Desertasi Tidak Dipublikasikan. 

Program Pasca Sarjana IKIP Malang. 

Bafadal, I. (2003). Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar Dari Sentralisasi 

Menuju Desentralisasi. Jakarta: Bumi Aksara. 

Bastian Diaz Manggalya, N. 13140048. (2019). Peranan Kegiatan Literasi 

Informasi Di Perpustakaan Dalam Menunjang Proses Pembelajaran Siswa 

Smp Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta [Skripsi, Uin Sunan Kalijaga]. 

https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/35095/ 

Basuki, S. (1991). Pengantar ilmu perpustakaan. Gramedia Pustaka Utama. 

Bogdan, R., & Taylor, S. J. (1992). Introduction To Qualitative Research Methods, 

Terjemahan: Arif Furqon. Surabaya: Usaha Nasional. 

Darsono, M. (2000). Teori belajar dan Pembelajaran. Semarang: IKIP. 

Effendy, O. U. (1989). Psikologi manajemen dan administrasi. Bandung: Mandar 

Maju. 

Farida, A., Martoatmodjo, K., Sumaryanto, Y., & Badrawati, S. U. (1999). Fungsi 

dan peran Perpustakaan SMP/SMU Islam Al Azhar 1 dalam menunjang 

proses belajar mengajar. 

Hamalik, O. (2004). Proses belajar dan Pembelajaran. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 

Kasa, M. G., & Yusuf, A. (2020). Experience of an Academic Library during the 

covid-19 pandemic. Library Philosophy and Practice, 1. 

Made Wirartha, I. (2006). Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis. 

Andi Yogyakarta. 

Mardalis. (1995). Metode penelitian: Suatu pendekatan proposal. Bumi Aksara. 

Martzoukou, K. (2020). Academic libraries in COVID-19: A renewed mission for 

digital literacy. Library Management, 42(4/5), 266–276. 

https://doi.org/10.1108/LM-09-2020-0131 

Megawati, M. (2016). Peranan Perpustakaan Sekolah dalam Menunjang Proses 

Pembelajaran Siswa-Siswi di Smp Negeri 2 Palangga Kabupaten Gowa 



 

65 
 

[Diploma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar]. 

http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1088/ 

Rizki Romadon, I. 160911, Rum, M., & Katutu, B. (2020). Optimalisasi Peran 

Perpustakaan Sekolah Sebagai Sumber Belajar Siswa SD Negeri 049 Desa 

Sungai Terap Kecamatan Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi [Skripsi, 

UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi]. http://repository.uinjambi.ac.id/6000/ 

Salim, A. (2006). Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Buku Sumber untuk 

Penelitian Kualitatif edisi kedua. Yogyakarta: Tiara Wacana. 

Sarmigi, E. (2020). Analisis pengaruh Covid-19 terhadap perkembangan UMKM 

di Kabupaten Kerinci. Al-Dzahab: Journal of Economic, Management and 

Business, & Accounting, 1(1), 1–17. 

Sinaga, D. (2005). Perpustakaan sekolah peranannya dalam proses belajar 

mengajar. Jakarta: Kreasi Media Utama. 

Soerjono Soekanto, 1942-. (1986). Sosiologi: Suatu pengantar / Soerjono Soekanto. 

Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK); Raja Grafindo 

Persada. http://library.stik-ptik.ac.id 

Sugiyono, D. (2010). Metode penelitian kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. 

Suharsimi, A. (2006). Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. Jakarta: 

Rineka Cipta, 120–123. 

Surachman, A. (2007). Manajemen perpustakaan sekolah. Jurnal Perpustakaan. 

Surya, M. (2008). Potensi Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Peningkatan 

Mutu Pembelajaran diKelas.(online). Akses 13 Pebruari 2009. 

Sutarno, N. S. (2006). Perpustakaan dan masyarakat. Yayasan Obor Indonesia. 

Zhou, J. (2021). The role of libraries in distance learning during COVID-19: 

Information Development. https://doi.org/10.1177/02666669211001502 


	HALAMAN PENGESAHAN
	SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
	NOTA DINAS
	MOTTO
	HALAMAN PERSEMBAHAN
	INTISARI
	ABSTRACT
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR LAMPIRAN
	BAB I  PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Rumusan Masalah
	1.3 Tujuan Penelitian
	1.4 Manfaat Penelitian
	1.5 Sistematika Penulisan

	BAB V PENUTUP
	5.2 Kesimpulan
	5.2 Saran

	DAFTAR PUSTAKA

