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INTISARI 
 

Qonita Fi Aunillah (20200011056): Tujuan dari penelitian ini untuk 

mengetahui dan mendiskripsikan bagaimana Islamic Corner Perpustakaan 

Universitas Islam Lamongan menjalankan peranya dalam mendukung proses 

pembelajaran dengan metode Hybrid Learning pada mata kuliah Aswaja di 

Universitas Islam Lamongan serta kendala yang terjadi pada pelaksanaanya. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Lokasi 

penelitian berada di Islamic Corner Perpustakaan Universitas Islam Lamongan. 

Penentuan subyek penelitian menggunakan teknik purposive sampling adapun yang 

menjadi subyek penelitian adalah kepala perpustakaan, pustakawan Islamic Corner, 

pemustaka Islamic Corner yang terdiri dari mahasiswa serta dosen pengampu mata 

kuliah Aswaja.  Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah peranan dan kendala 

yang dihadapi pada Islamic Corner dalam pelaksanaanya mendukung pembelajaran 

mata kuliah aswaja. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan 

Huberman yang meliputi, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Uji keabsahan data menggunakan uji kredibilitas triangulasi, yang terdiri dari 

triangulasi sumber, triangulasi waktu dan triangulasi teknik.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa Islamic Corner dalam mendukung 

model pembelajaran Hybrid Learning pada mata kuliah Aswaja di Universitas 

Islam Lamongan antara lain: digitalisasi koleksi Aswaja, penerjamah kitab-kitab 

Aswaja, inovasi dan program Islamic Corner serta adanya private room pada 

Islamic Corner. Kemudian untuk kendala yang dihadapi oleh Islamic Corner dalam 

menjalankan perannya mendukung pembelajaran metode Hybrid Learning pada 

mata kuliah Aswaja adalah kesulitan dalam pengembangan koleksi, kurangnya 

SDM yang mumpuni dalam bidang sastra arab dan keislaman, serta belum adanya 

kegiatan rutin secara terprogram dan tidak adanya promosi melalui social media.  

 

Kata kunci: Islamic Corner, Metode Pembelajaran Hybrid  Learning, Mata kuliah 

Aswaja.   
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ABSTRACT 
 

Qonita Fi Aunillah (20200011056): The purpose of this study is to identify and 

describe the role of the Islamic Corner library in supporting the learning process with the 

Hybrid Learning method in Aswaja courses at the Islamic University of Lamongan and the 

obstacles that occur in its implementation. The method used in this research is descriptive 

qualitative. The research location is in the Islamic Corner of the Lamongan Islamic 

University Library. Determination of research subjects using purposive sampling 

technique while the research subjects are the head of the library, Islamic Corner librarian, 

Islamic Corner library consisting of students and lecturers of Aswaja courses. While the 

object in this study is the role and constraints faced at the Islamic Corner. Data collection 

techniques using interviews, observation and documentation. Data analysis uses the Miles 

and Huberman model which includes, data reduction, data presentation and drawing 

conclusions. Test the validity of the data using triangulation credibility test, which consists 

of triangulation of sources, triangulation of time and triangulation of techniques. 

The results show that the role of Islamic Corner in supporting the Hybrid Learning 

learning model in Aswaja courses at the Islamic University of Lamongan include: 

providing printed collections and digital collections to support Aswaja courses, providing 

collection translation services in the form of interpretation or language for special 

collections in Arabic. , increase reading interest for students who teach Aswaja courses, 

and provide special discussion rooms to support Hybrid Learning learning. Then the 

obstacles faced by Islamic Corner in supporting the learning of the Hybrid Learning 

method in the Aswaja course are the difficulties in developing collections, the lack of 

qualified human resources in the fields of Arabic and Islamic literature, as well as the 

absence of programmatic routine activities and the absence of promotion through social 

media. 

 

Keywords: Islamic Corner, Hybrid Learning Learning Method, Aswaja Course. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 
 

Perpustakaan bagian integral dalam proses pembelajaran di lembaga 

pendidikan dari mulai tingkat dasar hingga pendidikan tinggi. Banyak sekali 

ungkapan yang menempatkan perpustakaan pada posisi yang sangat strategis, 

seperti perpustakaan sebagai jantung pendidikan (library is a heart of 

education), perpustakaan sebagai pusat belajar mengajar (library is a center for 

learning and instruction), dan masih banyak lagi kata-kata mutiara dan slogan 

yang semuanya menunjukkan, betapa pentingnya perpustakaan sebagai salah 

satu unsur pendidikan, di samping peserta didik, tenaga pendidik, kurikulum, 

serta sarana dan prasarana pendidikan lainnya.  

Perpustakaan merupakan salah satu di antara sarana dan sumber 

belajar yang efektif untuk menambah pengetahuan melalui beraneka ragam 

bacaan yang berujud koleksi perpustakaan. Tersedianya beraneka ragam 

bacaan yang terdapat pada koleksi perpustakaan memungkinkan setiap 

pemustaka untuk memilih bacaaan apa saja yang sesuai minat dan 

kepentingannya. Jika setiap pemustaka masing-masing menambah 

pengetahuannya melalui bacaan pilihannya, maka akhirnya merata pula 

peningkatan taraf kecerdasan masyarakat. Kalau perbaikan mutu 

perikehidupan suatu masyarakat ditentukan oleh meningkatnya taraf 

kecerdasan masyarakatnya, maka kehadiran perpustakaan dalam suatu 
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lingkungan kemasyarakatan niscaya turut berpengaruh terhadap teratasinya 

kondisi ketertinggalan masyarakat yang bersangkutan. Pendidikan anak 

merupakan faktor pemicu perkembangan masyarakat.1 

Di dalam kerangka pendidikan, perpustakaan merupakan faktor 

pemicu yang sangat penting untuk mencapai hasil pendidikan yang berkualitas. 

Oleh karena itu, fasilitas dan sarananya harus dilengkapi, pengelola yang ahli 

di bidangnya harus disediakan, system dan layanannya harus selalu 

dikembangkan, koleksinya harus selalui ditingkatkan kualitas dan 

kuantitasnya, serta programnya harus didukung oleh semua pihak yang 

berkaitan. Itu semua harus diupayakan agar perpustakaan dapat mendukung 

tujuan pendidikan dari institusi pendidikan yang menaunginya.  

Karena pentingnya eksistensi perpustakaan maka Dewan Perwakilan 

Rakyat menetapkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang 

perpustakaan, yang di dalamnya disebutkan bahwa perpustakaan merupakan 

suatu institusi yang bertugas sebagai pengelola karya tulis, karya cetak, 

dan/atau karya rekam dengan menggunakan sistem yang sudah sesuai dengan 

pemustaka dan menyesuaikan dengan kebutuhan pendidikan, penelitian, 

pelestarian, informasi, dan rekreasi bagi pemustaka. Perpustakaan 

diamanahkan untuk tetap eksis dan terus mengembangkan layanannya sesuai 

dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).2 

 
1 Andi Prastowo. Sumber Belajar dan Pusat Sumber Belajar.  (Kencana: Yogyakarta.  
2 DPR Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 

Tentang Perpustakaan” (Jakarta: DPR RI, 2007), Pasal 14 Ayat 3. 
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Kualitas pendidikan dapat ditingkatkan jika dapat diciptakan 

lingkungan yang kondusif untuk proses belajar dan mengajar, utamanya 

perpustakaanya. Untuk itu pengembangan perpustakaan perlu diarahkan 

dengan baik agar dapat menjadi sumber belajar yang sesungguhnya. Di satu 

sisi, perpustakaan dikembangkan agar menjadi sumber belajar yang baik dan 

bermutu, dan di sisi lain, proses pembelajaran yang diterapkan oleh para 

pendidik baik guru di tingkat pendidikan dasar dan menengah, maupun dosen 

di tingkat pendidikan tinggi hendaknya didasarkan pada sumber-sumber yang 

terdapat di perpustakaan. Dengan demikian terdapat hubungan timbal balik 

yang sinergis. 

Pembelajaran berbasis perpustakaan merupakan upaya 

meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mensinergikan antara kegiatan 

pembelajaran dan perpustakaan sebagai sumber dan media pembelajaran. 

Pembelajaran berbasis perpustakaan diperlukan sebagai jawaban terhadap 

kebangkitan era informasi yang memproduksi informasi begitu banyak dan 

mudah diperoleh. Pada era sekarang ini, informasi merupakan sebuah kekuatan 

nyata. Siapa yang menguasai informasi akan memenangakan persaingan dalam 

berbagai bentuk. Pembelajaran berbasis perpustakaan diharapkan mampu 

mengantarkan peserta didik memiliki kemampuan atau ketrampilan 

menemukan, mengolah, dan menyajikan informasi yang diperlukan untuk 

menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam belajarnya. Untuk 

memenuhi harapan tersebut, ada beberapa hal yang diperlukan, seperti 
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pengajaran harus terpusat pada peserta didik, perlu adanya keterpaduan antara 

pembelajaran dan perpustakaan dan perlu adanya kerja sama yang baik antara 

tenaga pendidik dan petugas perpustakaan (pustakawan) Pembelajaran 

perpustakaan juga mensyaratkan adanya budaya belajar (learning culture) 

yang berwujud dalam kesadaran, kemampuan dan ketrampilan memanfaatkan 

sumber-sumber belajar di perpustakaan, baik dari sisi tenaga pendidik, peserta 

didik, maupun pustakawan, yang didukung oleh pengelola pendidikan. 

Penerapan pembelajaran berbasis perpustakaan menuntut adanya 

pendayagunaan secara sinergis antara unsur-unsur yang ada.3 

Tenaga pendidik ketika melaksanakan proses pembelajaran harus 

menggunakan, mendayagunakan atau mendasarkan bahan ajarnya pada segala 

macam sumber belajar. Perpustakaan harus menfasilitasi dan membantu 

menciptakan proses pembelajaran secara maksimal. Peserta didik harus 

mengikuti petunjuk para pendidik untuk memanfaatkan sumber-sumber 

perpustakaan yang telah ditunjukkan. Pada saat terjadi hubungan yang sinergis 

antara pendidik, peserta didik, pustakawan dan sarana dan prasarana 

perpustakaan, maka akan tercipta apa yang disebut dengan budaya belajar 

(learning culture) yang kondusif agar pencapaian tujuan pendidikan dapat 

dilakukan secara maksimal. Budaya belajar seperti yang dimaksud akan dapat 

terwujud manakala Lembaga pendidikan siap memberikan dukungan baik 

 
3Nur Kholis, “Library Based Learning: Menuju Kualitas Proses Belajar Mengajar di 

Perguruan Tinggi”, Workshop Pengembangan Jaringan Perpustakaan, Surabaya: Uin Sunan 

Ampel. (2007). 1-6 
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kebijakan maupun perangkat fasilitas akses informasi seluas-luasnya. 4 

Begitu pula di perguruan tinggi, budaya belajar harus senantiasa 

diciptakan melalui proses belajar mengajar yang berkualitas dengan 

mamanfaatkan berbagai sarana dan media pembelajaran yang salah satu 

satunya adalah perpustakaan. Perpustakaan perguruan tinggi menjadi pusat 

sumber informasi di lingkungan civitas akademika sebuah lembaga perguruan 

tinggi yang keberadaannya diharapkan dapat membantu lembaga induknya 

dalam menjalankan visi dan misinya serta menjadi pusat sumber informasi, 

pengetahuan dan teknologi sehingga perpustakaan perguruan tinggi diharapkan 

dapat menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan seluruh civitas akademik 

universitas utamanya dalam mendukung proses pembelajaran.5 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telaah 

banyak merubah suatu perpustakaan. Salah satu penyebabnya adalah 

berkembangnya metode pembelajaran sehingga perpustakaan tidak hanya 

sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tetapi juga sebagai sumber pembelajaran 

dan perpustakaan menjadi salah satu sumber pembelajaran yang dibentuk 

untuk menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh pemusyaka sehingga dapat 

mempermudah dalam mencati dan memanfaatkan informasi yang dibutuhkan. 

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun melalui unsur-

unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling 

 
4Ibid.  
5Ibid.  
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mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Unsur-unsur yang ada dalam 

pembelajaran biasa juga disebut komponen. Dari pengertian pembelajaran 

diatas dikatakan bahwa unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi satu sama 

lain untuk mencapai tujuan pembelajaran.6 

Terkait proses pembelajaran di lingkungan perguruan tinggi, 

perpustakaan perguruan tinggi sangat berharga dalam upaya meningkatkan 

aktivitas mahasiswa serta meningkatkan kualitas pengetahuan dan pendidikan. 

Melalui penyediaan perpustakaan, mahasiswa dapat berinteraksi dan terlibat 

langsung baiks ecara fisik maupun mental dalam proses pembelajaran. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tentang Standar Nasional 

Perguruan Tinggi, perpustakaan perguruan tinggi merupakan bagian integral 

dari kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan 

berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan 

pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.7 

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun melalui unsur-

unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling 

mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Unsur-unsur yang ada dalam 

pembelajaran biasa juga disebut komponen. Dari pengertian pembelajaran di 

atas dikatakan bahwa unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi satu sama lain 

untuk mencapai tujuan pembelajaran.8 

 
6 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajran (Jakarta: Bumi aksara, 2013),57. 
7 DPR Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 

Tentang Perpustakaan” (Jakarta: DPR RI, 2007), Pasal 14 Ayat 3.. 
8 Ibid. 
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 Perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya 

berbagai inovasi metode pembelajaran di bidang Pendidikan. Model-model 

pembelajaran inovatif itu sendiri muncul sebagai alternatif solusi guna 

mengatasi berbagai kendala pada metode belajar tradisional. Salah satu aplikasi 

teknologi informasi dalam bidang Pendidikan adalah pengembangan e-

learning. Menurut Rosenberg yang dikutip oleh Hendrayati dan Pamungkas, e-

learning merupakan satu penggunaan teknologi internet dalam proses 

pembelajaran dalam jangkauan luas yang berlandaskan tiga kriteria yaitu; (1) 

E-Learning merupakan jaringan dengan kemampuan untuk memperbaharui, 

menyimpan, mendistribusikan dan memberi materi ajar atau informasi, (2) 

pengiriman sampai ke pengguna terakhir melalui komputer dengan 

menggunakan teknologi Internet yang standar, (3) memfokuskan pada 

pandangan yang paling luas tentang pembelajaran di balik paradigma 

pembelajaran tradisional. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka usaha-usaha 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memanfaatkan potensi e-

learning penting untuk dilakukan.9 

Universitas Islam Lamongan menyikapi perkembangan proses 

pembelajaran ini dengan menghadirkan pembelajaran menggunakan metode 

hybrid learning. Metode hybrid learning adalah model pembelajaran yang 

mengintegrasikan inovasi dan kemajuan teknologi melalui system online 

 
9  Heny Hendrayati dan Budhi Pamungkas, “Implementasi Model Hybrid Learning pada 

Proses Pembelajaran Mata Kuliah Statistika di Prodi Manajemen Fpeb UPI”, Jurnal Penelitian 

Pendidikan,Volume 13 Nomor 2 (2013), 55.Pendidikan, 13.2 (2013). 
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learning dengan interaksi dan partisipasi dari model pembelajaran 

tradisional.10 Universitas Islam Lamongan saat ini memiliki 21 Program Studi 

dari mulai jenjang DIII, S1 dan S2 yan kesemua mata kuliahnya menggunakan 

metode pembelajaran hybrid learning atau perpaduan antara perkuliah online 

dan offline. 

Universitas Islam Lamongan memiliki mata kuliah wajib khusus dan 

program khusus wajib mondok bagi seluruh mahasiswanya, program dan mata 

kuliah wajib ini disampaikan oleh Rektor Universitas Islam Lamongan pada 

pembukaan PKKMB Tahun 2018 tentang kewajiban menjalani masa pondok 

pesantren bagi seluruh mahasiswa Universitas Islam Lamongan yang diadakan 

selama empat bulan. Selama kurun waktu tersebut, mahasiswa dibekali oleh 

ilmu Aswaja (Ahli Sunnah Waljamaah) sesuai dengan pondasi dasar 

Universitas Islam Lamongan. Program wajib mondok itu juga menjadi salah 

satu syarat pendamping ijazah, yang artinya mahasiswa wajib menyertakan 

sertifikat mondok sebagai salah satu syarat kelulus. Tidak hanya itu, dalam segi 

akademik di setiap program studinya, wajib bagi seluruh mahasiswa untuk 

menempuh mata kuliah Aswaja yang terdiri dari Aswaja 1 dan Aswaja 2 sesuai 

dengan sehingga perpustakaan sebagai pusat sumber informasi yang dapat 

menjadi media pembelajaran harus memperhatikan kebutuhan informais 

terhadap mata kuliah Aswaja. Oleh karena itu, Perpustakaan Universitas Islam 

 
10 Kaye T., “Blended Learning. How to Intergate Online and Tradisional Learning.”Kogan 

Page Limited, (2003),50. 
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Lamongan menciptakan inovasi baru dengan menghadirikan layanan khusus 

terkait koleksi Aswaja, ke-Islam-an, dan ke-NU-an agar dapat terkumpul 

menjadi satu layanan sehingga memudahkan mahasiswa dalam proses temu 

Kembali informasi. Islamic Corner Perpustakaan Universitas Islam Lamongan 

menjadi satu-satunya perpustakaan yang menyediakan koleksi khusus ke-

Aswajaan dan ke-NU-an yang ada di kota Lamongan. 11Islamic Corner 

memberikan nuansa baru bagi civitas akademik Universitas Islam Lamongan 

yang memiliki keunikan dan kekhasan yang berbeda dengan koleksi-koleksi 

lainya tetapi data pengunjung menyebutkan pengunjung perbulan tidak lebih 

dari 30 mahasiswa. 12 Dari hasil data tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji 

lebih dalam terkait dengan Islamic Corner yang ada di Perpustakaan 

Universitas Islam Lamongan ini khususnya dalam mendukung mata kuliah 

Aswaja yang pada awalnya sebagai latar belakang berdirinya corner ini.  

B. Rumusan Masalah 
 

Merujuk pada latar belakang di atas, maka dapat ditentukan rumusan 

masalah sebagai berikut:   

1. Bagaimanakah Islamic Corner perpustakaan menjalankan peranannya 

dalam mendukung proses pembelajaran dengan metode hybrid learning 

pada mata kuliah Aswaja di Universitas Islam Lamongan? 

2. Sejauh mana kendala yang dihadapi oleh Islamic Corner perpustakaan 

 
11 Diah Ayu Novitasari. “Hasil wawancara dengan Kepala Perpustakaan Universitas 

Islam Lamongan”,12 Maret 2022. 
12 Hasil dokumentasi absensi manual pengunjung Islamic Corner.   
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dalam menjalankan peranya untuk mendukung proses pembelajaran dengan 

metode hybrid learning pada mata kuliah Aswaja di Universitas Islam 

Lamongan? 

C. Tujuan Penelitian 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui sejauh mana Islamic Corner perpustakaan menjalankan 

perannya dalam mendukung proses pembelajaran dengan metode hybrid 

learning pada mata kuliah Aswaja di Universitas Islam Lamongan. 

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Islamic Corner perpustakaan 

melaksanakan peranannya dalam mendukung proses pembelajaran dengan 

metode hybrid learning pada mata kuliah Aswaja di Universitas Islam 

Lamongan? 

D. Manfaat Penelitian 
 

1. Manfaat bagi akademik yakni bertujuan sebagai syarat meraih gelar Master 

of Arts (M.A) pada program Studi Interdisciplinary Islamic Studies, 

Konsentrasi Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Pascasarjana Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kegunaan bagi Lembaga yakni 

sebagai bahan rujukan dan informasi terkait dengan kebijakan, peranan dan 

kendala Islamic Corner Perpustakaan dalam mendukung proses 

pembelajaran dengan metode hybrid learning pada mata kuliah Aswaja di 

Universitas Islam Lamongan.  
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2. Manfaat ilmiah yaitu untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan 

bahan informasi terkait dengan layanan corner dalam mendukung metode 

pembelajaran hybrid learning utamanya pada mata kuliah Aswaja di 

Universitas Islam Lamongan 

E. Kajian Pustaka 
 

Penelitian pertama milik wike pertiwi, pada penelitian tersebut pokok.13 

Nomor 

1.  

Judul:  

Pengaruh Pemanfaatan 

CSR Bank Indonesia 

terhadap Minat Baca dan 

Prestasi Akademik 

Mahasiswa Perbankan 

Syariah Tahun 2014 

Fakultas Syarih dan 

Ekonomi Islam 

Peneliti: 

Wike Pertiwi  

Ghina Aulia  

Isi:  

CSR (corporate social 

responbility) yang wajib 

Persamaan:  

Penelitian dilakukan pada corner 

perpustakaan.  

Adanya pengaruh yang signifikan 

adanya pengaruh yang signifikan 

antara pemanfaatan BI Corner 

dengan prestasi akademik serta 

terdapat hubungan yang kuat antara 

minat baca dengan prestasi 

akademik. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa BI Corner 

mempunyai pengaruh terhadap 

prestasi akademik mahasiswa 

perbankan, berpengaruh disini 

 
13 Wike Pertiwi,“Pengaruh Pemanfaatan CSR Bank Indonesia terhadap Minat Baca dan 

Prestasi Akademik Mahasiswa Perbankan Syariah Tahun 2014 Fakultas Syarih dan Ekonomi 

Islam”, Jurnal Ekonomi Manajemen: Vol 1 Nomor 2, (Febrauri,2018):20-28. 
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dialokasikan untuk 

kegiatan social, Bank 

Indonesia telah 

menunjuk beberapa 

perpustakaan dengan 

mengadakan program BI 

CORNER, atau program 

khusus untuk 

pengenalan koleksi Bank 

Indonesia kepada 

masyarakat luas, 

khususnya bagi 

masyarakat perguruan 

tinggi.  

dapat diartikan bahwa untuk 

meningkatkan prestasi akademik 

mahasiswa memerlukan sarana 

yang mendukung untuk mencari 

sumber refrensi dan suasana 

perpustakaan yang nyaman dan 

kondusif.  

Perbedaan:  

Menggunakan metode penelitian 

kuantitatif  

Sample hanya berasal dari 

mahasiswa.  

2 Peningkatan Minat Baca 

dan Kemampuan 

Membaca Peserta Didik 

Kelas Rendah melalui 

Pengguanaan Reading 

Corner  

Peneliti : Ade 

Hendrayani  

Hasil penelitian tersebut 

menyebutkan bahwa peserta didik 

mempunyai rasa nyaman jika 

melakukan kegiatan membaca 

secara intensif di Reading Corner 

daripada melakukan aktivitas 

membaca dari kursi yang mereka 

gunakan sebagai kegiatan belajar 
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Isi: pustakawan sebagai 

pemangku kebijakan 

yang utama pada 

lingkup perpustakaan 

memiliki wewenang 

untuk mengembangkan 

perpustakaan, utamanya 

membuat perpustakaan 

lebih “hidup”, salah satu 

upayanya dengan 

mendirikan Reading 

Corner yang kemudian 

kebijakan tersebut 

diteliti oleh Ade 

Hindrayani dihubungkan 

dengan pengaruhnya 

terhadap minat baca 

dengan menggunakan 

metode penelitian 

Tindakan kelas hasil 

mengajar. 14 

 

 
14Ade Hendrayani, “Peningkatan Minat Baca dan Kemampuan Membaca Peserta Didik 

Kelas Rendah Melalui Penggunaan Reading Corner”,Jurnal Penelitian Pendidikan. Vol 17 Nomor 

3 (2017): 40-50. 
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penelitian menunjukan 

bahwa keberadaan 

Reading Corner dapat 

memberikan dampat 

bagi meningkatnya 

minat baca pemustaka 

dengan hasil 

menunjukan bahwa 

indicator minat baca 

meningkat seiring 

dengan meningkatnya 

kemampuan membaca 

berdasarkan hasil tes 

kemampuan membaca 

yang telah dilakukan 

3 Judul: Analisis 

Penerapan Konsep 

Learning Commons 

pada layanan American 

Corner di UPT. 

Perpustakaan UIN 

Walisongo Semarang.  

Persamaan: Penelitian dilakukan di 

corner sebuah perpustakaan 

Penelitian difokuskan pada 

penerapan metode pemebalajaran.  

Menggunakan metode penelitian 

kualitatif dengan 6 infoman.  

Perbedaan: Pada penelitian ini 
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Peniliti: Cucuk Senja 

Prabandari, Sri Ati.  

Isi:  

Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui 

penerapan dan 

pemanfaatan konsep 

learning commons pada 

Layanan American 

Corner di UPT 

Perpustakaan UIN 

Walisongo Semarang. 

Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini 

adalah metode penelitian 

kualitatif dengan jenis 

penelitian deskriptif dan 

pendekatan studi kasus. 

Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan 

adalah teknik Purposive 

Sampling dengan  

dilakukan di Islamic Corner, pada 

penelitian terdahulu dilakukan di 

American Corner.  

Fokus pada penelitian ini terhadap 

metode pembelajaran Hybrid 

Learning, fokus pada penelitian 

terdahulu pada penerapan konsep 

Learning Commons.  

Hasil pada penelitian tersebut, 

pemustaka banyak memanfaatkan 

koleksi American Corner untuk 

hiburan dan koleksi rekreatif, 

sedangkan pada penelitian ini 

pemustaka memanfaatkan Islamic 

Corner untuk menunjang 

pembelajaran Aswaja.  
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menggunakan 6 

informan. Kriteria 

informannya adalah 

pustakawan bagian 

Layanan American 

Corner UPT 

Perpustakaan UIN 

Walisongo Semarang 

dan pemustaka yang 

sering memanfaatkan di 

Layanan American 

Corner UPT 

Perpustakaan UIN 

Walisongo Semarang. 

Teknik analisis data yang 

digunakan dalam 

penelitian ini dengan 

analisis Huberman dan 

Miles yang terdiri dari 

tiga tahap, yaitu reduksi, 

data display/model data, 

dan verifikasi/ penarikan 
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simpulan. Hasil 

penelitian menunjukkan 

bahwa Layanan 

American Corner di UPT 

Perpustakaan UIN 

Walisongo Semarang 

sudah melakukan 

penerapan konsep 

learning commons. Hal 

ini ditemukan mirip 

dengan teorinya Harland 

(2011) yang dilakukan 

dengan menggunakan 

tujuh langkah yaitu, 

berorientasi kepada 

pemustaka, mudah 

disesuaikan, pertanyaan 

yang berulang-ulang, 

bekerjasama dengan 

penyedia informasi, 

menghapus hambatan, 

percaya pada pengguna, 
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dan melakukan 

publikasi. Adapun 

pemanfaatan Layanan 

American Corner di UPT 

Perpustakaan UIN 

Walisongo Semarang 

pemustaka banyak yang 

memanfaatkan untuk 

hiburan dan belajar.  

 

 

F. Kerangka Teoritis  

1. Perpustakaan Perguruan Tinggi  

  Istilah Perpustakaan dalam Bahasa inggris adalah library, 

maktabah dalam Bahasa arab, biblioteca dalam Bahasa italia, bibliotheqke 

dalam Bahasa perancis, bibliotheck dalam Bahasa belanda.15 Pengertian 

perpustakaan adalah kumpulan bahan informasi yang terdiri dari bahan 

buku atau book materials dan bahan non buku atau non books materials 

yang disusun dengan sistem tertentu dipersiapkan untuk diambil 

manfaatnya, tidak untuk dimiliki sebagian maupun keseluruhanya.16 

 
15Sri Rahayu, “Mengenal Perpustakaan Perguruan Tinggi Lebih Dekat”, Buletin 

Perpustakaan (2017):103–110. 
16 Ibid.  
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Sedangkan definisi perguruan tinggi yang terdapat dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia adalah tempat pendidikan dan pengajaran tingkat 

tinggi sehingga perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang 

terdapat pada perguruan tinggi atau badan bawahannya, maupun lembaga 

yang berafiliasi dengan perguruan tinggi, dengan tujuan utama membantu 

perguruan tinggi mencapai tujuannya.17 Perpustakaan perguruan tinggi 

adalah perpustakaan yang berada pada lingkungan perguruan tinggi atau 

sekolah tinggi, akademi atau sekolah tinggi lainnya yang pada hakikatnya 

merupakan bagian integral dari suatu perguruan tinggi.18 

Perpustakaan perguruan tinggi juga sering disebut dengan 

jantungnya universitas, karena tanpa adanya perpustakaan maka proses 

pelaksanaan pembelajaran mungkin menjadi kurang optimal. Perpustakaan 

perguruan tinggi juga sering disebut dengan “research library” atau 

perpustakan penelitian. Hal ini merujuk pada fungsi utamanya sebagai 

sarana meneliti. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang berada di 

lingkungkan universitas atau setaranya yang membantu perguruan tinggi 

untuk mencapai tujuannya yang merupakan visi dan misi perpustakaan 

tersebut. Peran perguruan tinggi pun tidak lepas dari Tri Dharma Perguruan 

 
17 Sulistyo Basuki, “Pengantar Perpustakaan” , Pustaka Gramedia, (1991, 30).  
18Paulus Suparno, Menggagas Kualitas Perpustakaan Perguruan Tinggi (Visi Pustaka: 

Yogyakarta,2012),51-59. 
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Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sehingga 

perpustakaan perguruan tinggi dituntut untuk dapat membantu dalam 

melaksanakan Tri Dharma tersebut.  

2. Tujuan dan  Layanan Perpustakaan Perguruan Tinggi 

Tujuan diselenggarakannya perpustakaan universitas adalah untuk: 

(a) memenuhi kebutuhan informasi masyarakat perguruan tinggi, (b) 

menyediakan bahan pustaka referensi bagi semua tingkat akademik, (c) 

menyediakan ruang belajar (d) menyediakan layanan peminjaman (e) 

menyediakan jenis informasi aktif Ini berlaku tidak hanya untuk lingkungan 

universitas, tetapi juga masyarakat disekitarnya.19 Dari penjelasan tersebut 

perpustakaan perguruan tinggi sebagai penyedia jasa layanan informasi 

yang meliputi pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan informasi agar dapat 

dimanfaatkan oleh civitas akademika. Untuk mencapai tujuan yang 

sempurna didukung juga dengan fungsinya. Secara universal perpustakaan 

memiliki empat fungsi, yaitu: 20 

a. Fungsi Edukasi  

Tugas utama perpustakaan adalah menunjang program yang 

bersifat edukasi. Dewasa ini, model pembelajaran mulai banyak terjadi 

perkembangan salah satunya mahasiswa dituntut untuk lebih aktif dan 

dosen tidak lagi berfungsi mengajar tetapi dosen hanya sebagai 

 
19Sulistyo Basuki, Metode Penelitian (Jakarta: Wedatama Widya Sastra:2006) 
20 Abdul Rahman Saleh dan Rita Komalasari, Manajemen Perpustakaan (Jakarta: 

Universitas Terbuka, 2009),55. 
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fasilitator sehingga mahasiswa dituntut untuk mencari sumber 

pembelajaran secara mandiri salah satu upaya yang bisa sitempuh 

dengan memperbanyak bahan bacaan.  

b. Fungsi Informasi 

Fungsi perpustakaan sebagai penyedia informasi menyediakan 

berbagai pilihan bagi pemustaka untuk memenuhi kebutuhan informasi 

mereka.  

c. Fungsi Riset (penelitian)  

Fungsi perpustakaan sebagai pusat penelitian adalah dalam 

mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi poin kedua terkait penelitian 

maka sudah sewajarnya jika perpustakaan perguruan tinggi diwajibkan 

untuk dapat menghadirkan sumber informasi yang dapat menjadi 

rujukan bagi civitas akademik.  

d. Fungsi Rekreasi 

Fungsi perpustakaan sebagai wahana rekreasi bukan berarti 

tempat untuk rekreasi tetapi lebih ke koleksi relevan yang dapat 

menghadirkan warna baru yang menghibur. Bukan saja menambah ilmu 

pengetahuan tetapi juga bisa memberikan hiburan bagi pembacanya. 

Misalnya biografi seorang tokoh, ensiklopedi sejarah dan koleksi 

hiburan lainya. 

Sasaran perpustakaan ada tiga tahap yaitu: 

a.  Hadirnya perpustakaan yang berdaya guna dan siap menjaadi pusat 
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informasi.  

b.  Terciptanya masyarakat gemar membaca sehingga dapat menumbuhkan 

minat baca dan terlaksanya pendidikan sepanjang hayat. Terbinanya 

masyarakat gemar membaca untuk meningkatkan gairah  belajar secara 

mandiri sehingga pendidikan sepanjang hayat membudaya. 

c.  Terwujudnya masyarakat informasi yang dapat membantu perguruan 

tinggi dalam keberhasilan visi dan misinya.  

    Fungsi Perpustakaan Perguruan Tinggi menurut (Hafiah, 2009) 

ada beberapa bagian fungsi perpustakaan sebagai berikut :  

a. Fungsi edukatif: sebagai sumber belajar bagi civitas akademika dalam 

mencapai tujuan bersama.  

b. Fungsi informasi: sebagai pusat sumber informasi yang dapat diakses 

oleh civitas akademika.  

c. Fungsi riset: sebagai sumber informasi bagi penelitian dan pengkajian.  

d. Fungsi rekreasi: sebagai peneydia koleksi rekreatfi yang dapat 

membangun kreatifitas dan minat baca civitas akademika.  

e. Fungsi publikasi: sebagai penyedia layanan publikasi terhadap 

penelitian yang telah dikaji oleh civitas akademika.  

f. Fungsi deposit: sebagai penyimpanan koleksi yang telah dihasilkan oleh 

civitas akademika.  

g. Fungsi interpretasi: perpustakaan dapat memberikan nilai khusus 

terhadap sumber informasi yang dimiki untuk membantu mewujudkan 
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dharmanya.  

Sedangkan layanan terdiri dari beberapa jenis antara lain:  

a. Layanan peminjaman bahan pustaka  

b. Layanan refrensi  

c. Layanan ruang baca  

d. Layanan audiovisual  

e. Layanan bercerita  

f. Layanan jasa dokumentasi  

g. Layanan penelusuran literatur  

h. Layanan penyebaran informasi baru  

i. Layanan terjemahan  

j. Layanan jasa silang layan  

k. Layanan penyebaran informasi terseleksi  

l. Layanan pembundelan dan perbaikan buku  

3. Islamic Corner 

Secara harafiah, “corner” berarti pojok atau ruang, biasanya corner 

terkumpul dari pemberian atau sumbangan perusahaan atau negari sebagai 

bentuk promosi dan kerjasama untuk memperkenalkan budayanya.21 

Islamic Corner adalah pojok atau sudut di Perpustakaan Universitas Islam 

Lamongan, yang pendiriannya bukan dari sumbangan sebuah instansi atau 

negara melainkan dari ide dan kebijakan para pimpinan di Universitas Islam 

 
21 Ibid.  
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Lamongan. 22 

Islamic Corner terletak pada ruang satu di Perpustakaan Universitas 

Islam Lamongan, ruangan tersebut dikhususkan untuk menyimpan bahan 

pustaka ke-Islaman dan ke-NU-an yang tidak boleh dipinjam untuk dibawa 

pulang. Islamic Corner hampir sama dengan jenis layanan refrensi yang 

hanya boleh dibaca ditempat, tetapi yang membedakan dengan layanan 

refrensi adalah Islamic Corner tidak hanya menyediakan koleksi refrensi 

khusus seperti kamus, ensiklopedi, biografi tetapi buku-buku bacaan lainya 

yang memiliki syarat untuk tidak diperbolehkan dibawa pulang, hanya saja 

perlakuanya hampir sama dengan layanan refrensi. Pada Islamic Corner 

terdapat beberapa judul koleksi yang mengandung unsur studi ke-Islaman 

dan ke-NUan seperti tafsir dari berbagai sumber dan bahasa, ijtihad, kitab 

kuning, amaliyah Nadlatul Ulama serta buku koleksi hibah langsung dari 

pengarangnya yang sekaligus pendakwah Ust. Yusur Mansyur. Ada sekitar 

tiga puluh (30) judul buku milik Ust. Mansyur serta beberapa pilihan kitab 

kuning yang membutuhkan keahlian khusus untuk membacanya. 23 

Bukan seperti corner pada umumnya yang diciptakan dengan tujuan 

ajang konsistensi perusahaan atau negara yang ingin memperkenalkan 

budaya produk dalam bentuk koleksi perpustakaan.24 Islamic Corner 

 
22 Diah Ayu Novitasari. “Hasil wawancara dengan Kepala Perpustakaan Universitas Islam 

Lamongan”,12 Maret 2022. 
23 Hasil Observasi tanggal 15 Februari 2022 di Perpustakaan Universitas Islam Lamongan. 
24 Nihayati dan Luki Wijayanti, “Pengelolaan SNI Corner di Perpustakaan Daun dan 

Perpustakaan Bunga”, Jurnal Standardisasi,Volume 23 Nomor 3 (November 2021), 241-250. 
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Perpustakaan Universitas Islam Lamongan bukan merupakan sumbangan 

ataupun sponsor dari pihak luar, melainkan didirikan murni dari pihak 

internal universitas sebagai sarana pendukung yang membutuhkan literasi 

khusus dalam perkuliahan keislaman. Islamic Corner merupakan kebijakan 

internal yang digagas oleh para pimpinan di Universitas Islam Lamongan 

yang bertujuan untuk memberikan akses yang lebih mudah terhadap 

pemustaka dalam proses temu kembali informasi. 25 

4. Model Pembelajaran di Perguruan Tinggi 

Model pembelajaran merupakan pola yang digunakan sebagai 

pedoman dalam melaksanakan pembelajaran. Ada beberapa model 

pembelajaran yang digunakan oleh pendidik dalam melangsungkan 

kegiatan belajar, model pembelajaran tersebut terdiri dari:   

a. Model Pembelajaran Langsung  

Model pembelajaran langsung didasarkan pada prinsip-prinsip 

psikologi perilaku dan teori belajar sosial, khususnya tentang 

pemodelan. Hal ini karena perubahan perilaku dalam belajar seringkali 

berasal dari model pembelajaran model pembelajaran ini berpusat pada 

pendidik sebagai sumber pembelajaran.  

b. Model Pembelajaran Kooperatif  

Pembelajaran kolaboratif terjadi ketika membentuk kelompok 

 
25Diah Ayu Novitasari. “Hasil wawancara dengan Kepala Perpustakaan Universitas Islam 

Lamongan”,12 Maret 2022. 
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kecil yang berbeda untuk memecahkan masalah sebagai sebuah tim 

dengan  melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama, biasanya 

adanya reward atau penghargaan bisa digunakan untuk merangsang 

pembelajaran dengan model ini.  

c. Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

Model ini berfokus pada menyelesaikan masalah sehingga 

peserta didik dapat menemukan masalahnya sendiri melalui penelitian. 

Peranan pendidik dalam model ini yaitu mengajukan pertanyaan agar 

terciptanya interaksi yang baik antara peserta didik dan pendidik.  

Sedangkan dalam beberapa model pembelajaran yang peneliti 

temukan dalam beberapa jurnal dan penelitian terdahulu maka dapat peneliti 

uraikan sebagai berikut:  

a. Collaborative Learning (CL)  

Pembelajaran kolaboratif dapat didefinisikan sebagai model 

pembelajaran yang menerapkan penggabungan antar mahasiswa yang 

saling berkerjamasa dalam kelompok dengan tujuan memperkuat 

pembelajaran mereka sendiri dan belejar antara satu dengan lainya, 

model pembelajaran ini dapat meningkatkan kualitas interaksi antar 

peserta didik.26 

Pembelajaran kolaboratif menempatkan dimana antar individu 

 
26 Rusly Hidayah,”Pengembangan Model Pembelajaran Collaborative Problem Based 

Learning dalam Pembelajaranm Kimia di Perguruan Tinggi”, Qalamuna:Jurnal Pendidikan, Sosial 

dan Budaya Volume 13 Nomor 2 (2021):503-520. 
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dan beberapa orang saling bekerjsama untuk menciptkan  lingkungan 

belajar dengan bahan diskusi dan menyelesaikan tugas bersama.  

b. Pembelajaran Daring  

Pembelajaran daring menggunakan jaringan internet yang 

digunakan siswa dalam proses pembelajaran. Pembelajaran daring 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) Peserta didik mengkonstruksi dan 

menciptakan pengetahuannya sendiri. 2) Peserta didik satu dengan 

peserta didik lainya berkolaborasi untuk membangun pengetahuan dan 

memecahkan masalah bersama. 3) Peserta didik menbentuk 

pembelajaran inklusif 4) Peserta didik menggunakan media 

pembelajaran yang dapat diakses melalui internet 5) Terjadi komunikasi 

yang secara intens dan mengajarkan peserta didik untuk lebih mandiri 

dalam memecahkan masalah 27 

c. Brain Based Learning 

Model pembelajaran ini dirancang sesuai dengan kinerja otak 

yang secara alamiah dituntut untuk selalu berfikir dan belajar. Adapun 

konsep pada model pembelajaran ini adalah mensinerginkan cara kerja 

otak kedalam media pembelajaran, seperti merangsang kinerja otak 

kanan dan kiri yang disesuikan dengan media pembelajaran dan gaya 

belajar.28 

 
27 Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Guru Pembelajar (Jakarta: 

2016),55. 
28 Robert M.Gagne Principles of Instructional Design. Cencage Learning: New York 

(2004).  
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d. Hybrid Learning  

Hybrid learning merupakan penggabungan pembelajaran tatap 

muka dengan pembalajaran tanpa tatap muka atau dalam pengertian lain 

merupakan perpaduan pembelajaran tradisional dengan pembelajaran 

modern.29
  

Hybrid learning merupakan proses memepersatukan metode 

belajar yang dapat dicapai dengan penggabungan sumber-sumber 

virtual dan fisik. Driscorr dan Carliner mengungkapkan “Hybrid 

learning integrated -or blends-learning programs in different formats to 

achive a common goal.” Artinya hybrid learning menggabungkan 

model pembelajatan dalam format yang berbeda untuk mencapai tujuan 

yang sama sehingga dapat dikatakan bahwa hybrid learning adalah 

metode belajar yang menggabungkan dua atau lebih metode dan strategi 

dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan dari proses pembelajaran.30 

Dalam arti lain, hybrid learning adalah campuran dari berbagai 

strategi pembelajaran dan metode penyampaian yang akan digunakan dalam 

proses pembelajaran yang memungkinkan pengguana menggunakan media 

pembelajaran online tanpa meninggalkan media pembelajaran tatap muka.31 

 
29 Heny Hendrayati dan Budhi Pamungkas, “Implementasi Model Hybrid Learning pada 

Proses Pembelajaran Mata Kuliah Statistika di Prodi Manajemen Fpeb UPI”, Jurnal Penelitian 

Pendidikan,Volume 13 Nomor 2 (2013), 55. 
30Jhony Lagu Siang, “Application of Blended Learning on Open Junior High School in 

Indonesia”,Computer (2008): 228. 
31Elliott Masie, “Blended Learning: The Magic is in the mix”, (McGraw-Hill, 2002):63 
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Sedangkan menurut Allen, Seaman and Garret mendifinisikan: 32 

Sistem pembelajaran hybrid menggabungkan dua macam model 

pembelajaran yang memiliki peran utama dalam proses pembelajaran. 

Pendidik sebagai instructor led tetapi seiring dengan proses, peserta didik 

yang awalnya sebagai learner-led dapat berproses menjadi student-led.Pada 

saat ini model pemeblajaran hybrid learning memiliki dimensi sebagai 

berikut:33  

a. Perkuliahaan  face-to face 

Bentuk dimensi pembelajaran secara tatap muka dapat 

terselenggara didalam ruangan kelas, dalam laboratorium atau juga bisa 

didalam perpustakaan. Kegiatan ini bersifat presentasi, Latihan dan 

ujian bersadarkan bahan ajar yang diberikan.. 

b. Synchornus virtual collaboration  

Bentuk dimensi pembelajaran yang bersifat kolaboratif antara 

pendidik dan peserta didik yang dilakukan menggunakan bantuan 

internet dan dilaksanakan tanpa mengharuskan adanya tatap muka. 

Biasanya pembelajaran ini menggunakan surat elektronik atau internet 

berbasis web yang dapat digunakan tepat waktu sesuai waktu yang telah 

diatur oleh pendidik.  

 
32 Charles R. Graham, Stephanie Allen, and Donna Ure, “Benefits and Challenges of 

Blended Learning Environments,” in Encyclopedia of Information Science and Technology, First 

Edition, IGI Global (2005), 253–259. 
33 Siti Istiningsih dan Hasbullah, “Blended Learning trend strategi pembelajaran masa 

depan”, Jurnal Elemen Volume 1 Nomor 1 (Januari,2015), 49-56 
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c. Asnchoronous virtual collaboration 

Bentuk dimensi pembelajaran selanjutya dimana pendidik dan 

peserta didik dapat melakukan interaski secara langsung dengan waktu 

yang berbeda dengan menggunakan tempat diskusi secara virtual yang 

dapat berupa surat elektronik.  

d. Self-Pace Asynchronus  

Bentuk pembelajatan secara mandiri dengan waktu yang dapat 

disesuaikan oleh peserta didik itu sendiri karena model pembelajaran 

tersebut tanpa tatap muka tetapi menggunakan modul yang diberikan 

oleh pendidik dalam pemberian materi ajarnya. Selain itu, self-pace 

asynchronous juga memungkinkan siswa mempelajari materi 

pembelajaran dengan tautan ke sumber belajar lainnya.  

5. Komponen Hybrid Learning  
 

Ada tiga komponen dalam model pembelajaran hybrid learning, 

ketiga komponen tersebut terdiri dari:  

a. Pembelajaran   

Pembelajaran online menggunakan teknologi internet untuk 

memfasilitasi proses pembelajaran. Pada pembelajaran ini tanpa adanya 

tatap muka tetapi peserta didik dan pendidik masih tetap bisa 

berkomunikasi.34 

b. Pembelajaran tatap muka  

 
34 Nada Dabbagh and Brenda Bannan-Ritland, Online Learning: Concepts, Strategies, and 

Application (Prentice Hall, 2005). 
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Pembelajaran tatap muka merupakan model pembelajaran 

tradisional yang masih sering digunakan dalam proses pembelajaran. 

Pembelajaran tatap muka memberikan kesempatan pendidik dan peserta 

didik untuk berada dalam suatu ruang guna dapat berkomunikasi secara 

interaktif satu dengan lainya. Pada pembelajatan tatap muka, pendidik 

biasanya menggunakan metode pembelajaran yang menarik agar dapat 

membuat suasna belajar yang menyenangkan.35 

c. Pembelajaran mandiri 

Salah satu bentuk pembelajaran hybrid learning adalah siswa 

dituntut untuk selalu bisa belajar mandiri dan mengakses sendiri materi 

pembelajaran melalui internet. Beberapa istilah yang dapat digunakan 

terkait konsep belajar mandiri, sebagai berikut: independent learning, 

selfdirect learning dan autonomous learning. Pembelajaran mandiri 

jangan disalah artikan sebagai belajar sendiri, tetapi belajar mandiri 

lebih ke proses pembelajatan yang dilakukan secara mandiri tanpa 

adanya peserta didik yang menjadi pempimpin dalam suatu proses 

pembelajaran. Peran pendidik disini hanya sebatas fasilitator dan mitra 

jika peserta didik mengalami kesulitan tertentu dalam prosesnya. 36 

 

 
35 Charles R.Graham, Stephanie Allen and Donna Ure “Benefits and Challenges of Belnded 

Learning Environments” in Encyclopedia of Information Science and Technology, First Edition IGI 

GLOBAL,200, 253-259 
36Siti Istiningsih dan Hasbullah, “Blended Learning trend strategi pembelajaran masa 

depan”, Jurnal Elemen Volume 1 Nomor 1 (Januari,2015), 49-56 



32 

 

 

 

G. Metode Penelitian 
 

1. Metode dan Jenis Penelitian 

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan peneliti untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.37 Penelitian ini 

menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

jenis penelitian yang digunakan peneliti untuk memahami fenomena tentang 

apa yang dialami oleh subjek penelitian. Selanjutnya peneliti 

mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada 

suatu konteks kasus yang alamiah.38 Peneliti mengumpulkan berbagai data 

yang kemudian dirangkai menjadi suatu deskripsi fakta yang representatif, 

menganalisis, dan menginformasikan perspektif informan.39  

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif metode 

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam hal ini peneliti 

mengumpulkan data-data yang kemudian disusun sehingga mendapatkan 

hasil untuk menjawab rumusan masalah. Peneliti menggunakan pendekatan 

deskriptif dengan mendiskripsikan bagaimankah Islamic Corner dalam 

menjalankan perannya dalam mendukung proses pembelajaran hybrid 

learning pada aperanan dan kendala Islamic Corner dalam mendukung 

metode pembelajaran Hybrid Learning di Universitas Islam Lamongan.  

 
37Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitataif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2012), 3. 
38Lexy J.Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja 

rosdakarya,2007),6. 
39 uhammad Rum, “Model Pembinaan Karir Pustakawan di Lingkungan Ikatan Pustakawan 

Indonesia (IPI) Provinsi Jambi”, Baitul’Ulum: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Infomasi, 1-16 (2018).   
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2. Lokasi dan Waktu 

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Perpustakaan Universitas 

Islam Lamongan yang terl etak di kecamatan Lamongan Kabupaten 

Lamongan Provinsi Jawa Timur tepatnya diruang Islamic Corner.  

3. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian dapat berupa orang, benda atau tempat yang 

diamati selama proses pembuatan data sebagai sasaran.40 Menurut Arikunto, 

subjek penelitian adalah tempat data, baik itu berupa benda, orang, maupun 

suatu hal yang ada kaitannya dengan variable penelitian dan merupakan 

masalah yang ingin dituntaskan.41 Sedangkan objek adalah perkara, sasaran, 

tujuan, orang yang dijadikan sasaran untuk diteliti diperhatikan dan 

sebagainya. 

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah kepala 

Perpustakaan Universitas Islam Lamongan, Pustakawan Islamic corner, 

Dosen pengampu mata kuliah Aswaja dan pemustaka yang merupakan 

mahasiswa pengunjung Islamic corner sedangkan objek penelitian adalah 

peranan dan kendala Islamic corner dalam mendukung mata kuliah Aswaja 

di Universitas Islam Lamongan. 

4. Teknik Pengambilan Informan 

Penelitian kualitatif ini peneliti sebagai instrumen kunci, dengan 

 
40 Tim Penyusun Kamus, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” Jakarta: Balai Pustaka 

(2007): 1379. 
41 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 116. 
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ketentuan peneliti harus memiliki wawasan dan teori keilmuan yang luas 

dalam memberikan pertanyaan, menganalisis, memotret dan mengkonstruk 

situasi sosial yang diteliti agar jelas dan bermakna.42  

Adapun pengambilan informan menggunakan teknik purposive 

sampling yaitu teknik pengambilan sistem sumber data dengan 

pertimbangan tertentu. Informan yang dipilih dengan teknik purposive 

sampling dengan kriteria kepala perpustakaan, pustakawan Islamic corner 

dosen pengampu mata kuliah Aswaja dan pemustaka Islamic corner.  

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 

interview, observasi dan dokumentasi, sebagai penguatan data-data yang 

sudah diperoleh.  Adapun teknik pengumpulan data yang utama adalah 

observasi non participant, wawancara, dokumentasi dan gabungan 

ketiganya. Jika pengumpulan data dengan cara observasi, maka peneliti 

perlu mengemukakan apa yang akan diobservasi, jika wawancara, maka 

peneliti menentukan kepada siapa akan melakukan wawancara.43 

Adapun teknis pengumpulan data kualitatif pada penelitian ini yaitu 

menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi terkait penelitian. 

Adapun secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut:  

a. Observasi 

 
42 Suryana, “Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif,” 

Diktat. Universitas Pendidikan Indonesia (2010):40. 
43Suharsimi, Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Rineka cipta, 

1992), 126. 
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Metode observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan 

secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.44 

Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat 

terjadinya peristiwa. Observasi dilakukan peneliti bersama dengan 

objek yang diteliti. Objek observasi tidak hanya terbatas pada orang, 

tetapi juga objek-objek alam yang lain.45  

Dalam arti yang luas observasi tidak hanya terbatas pada 

pengamatan langsung atau pengamatan tidak langsung.46 Peneliti 

melakukan observasi langsung dan observasi secara virtual berupa 

wawancara personal melalui aplikasi whatssp dan website. Peneliti 

melakukan observasi langsung dengan tidak hanya mengandalkan mata 

dan telinga sebagai alat perekam data. Namun, peneliti juga 

menggunakan alat recorder dan screen recorder untuk merekam obrolan 

atau tanggapan atas beberapa perilaku orang atau peristiwa yang 

berlangsung pada saat itu. Pengamatan dilakukan secara langsung dan 

virtual (website dan media sosial), saat melakukan pengamatan.  

b. Wawancara  

Wawancara adalah salah satu perangkat metodologi yang 

menjadi favorit bagi peneliti kualitatif. Wawancara merupakan  media 

komunikasi untuk memproduksi pemahaman situasional (situated 

 
44Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif. (Bandung: Alfabeta, 2013),35.  
45Narbuko Cholid and Abu Achmadi, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 76. 
46 Sutrisno Hadi, Metodologi Riset (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 186. 



36 

 

 

 

understandings) yang bersumber pada interaksional khusus.47 

Wawancara atau interview merupakan pertemuan dua orang bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu.48 Wawancara merupakan teknik 

pengumpulan data untuk mengetahui informasi yang lebih mendalam. 

Teknik ini berdasarkan laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau 

pengetahuan dan keyakinan pribadi.49 

Jenis wawancara yang dilakukan peneliti adalah jenis 

wawancara semi-terstruktur, menurut Sugiyono wawancara semi-

terstruktur adalah jenis wawancara in-depth-interview yang bertujuan 

untuk menemukan  permasalahan  secara  lebih  dalam  dan  terbuka.  

Wawancara  semi-terstruktur  memberi  peluang pada peneliti  untuk  

mengekplorasi  lebih  dalam  jawaban  informan  pada  setiap  pertanyaan   

yang   disampaikan.50 Dalam   wawancara   semi-terstruktur   peneliti   

bebas  menambahkan  pertanyaan  yang  ingin  ditanyakan selama  

pertanyaan  yang  sudah  dibuat  sebelumnya  terjawab  dengan  baik.  

Peneliti  dapat melakukan improvisasi  atas  pertanyaan yang sudah 

dibuat.51 

 
47Norman K.Denzin, Handbook of Qualitative Research. (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar,2010), 65. 
48 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif. (Bandung: Alfabeta, 2013),35. 
49 Ibid. 
50 Sugiyono, Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2013). 36  
51 Ibid. 
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Peneliti juga menggunakan alat perekam berupa recorder 

handphone agar peneliti mendapatkan informasi dan data sampai 

sekecil-kecilnya, karena kadangkala sesuatu yang dianggap kecil 

merupakan data yang penting. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan untuk mencari data mengenai 

hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku pedoman, 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lainnya.52 

Adapun data dokumentasi diperoleh peneliti dengan cara memotret, 

menyalin, memfotokopi, merekam, ataupun langsung mencetak di 

tempat penelitian.     Adapun data-data yang diperlukan terkait berikut: 

Penjebaran di atas dapat disimpulkan bahwa pengumpulan data 

penelitian ini adalah dengan teknik dokumentasi, wawancara, observasi 

dan dokumen terkait penelitian. Peneliti melakukan wawancara semi 

struktur kepada informan mengenai matakuliah Aswaja dan 

pembelajaran menggunkan metode hyrbrid learning. Sedangkan 

observasi dan dokumen terkait peranan Islamic corner terhadap mata 

kuliah Aswaja.  

6. Teknik Analisis Data 

Menurut Miles, di dalam analisis data kualitatif, data yang  muncul 

berupa kata-kata dan bukanlah serangkaian angka. Data tersebut 

 
52 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta,2000). 247 
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dikumpulkan melalui berbagai jenis cara seperti pengamatan, wawancara, 

yang selanjutnya diproses melalui rekaman, catatan dan ketikan. Analisis 

kualitatif menggunakan kata-kata yang disusun ke dalam teks yang 

diperluas.53  

Miles dan Huberman membagi analisis data kualitatif kepada tiga 

alur  kegiatan yang terjadi secara bersama, yaitu:54 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data merupakan kegiatan analisis untuk manajemen, 

megarahkan, menggolongkan serta membuang yang tidak perlu, dan 

mengornisasikan data yang ada dengan cara sedemikian rupa hingga 

akhirnya didapatkan simpulan yang telah ditarik dan diverifikasi. 

Dengan reduksi data, data penelitian kualitatif dapat dibuat sesederhana 

mungkin dan dipindahkan dengan berbagai cara melalui seleksi yang 

ketat, yaitu dapat melalui ringkasan, uraian singkat atau 

mengelompokkannya dalam satu pola yang lebih luas dan sebagainya. 

Pada langkah reduksi data, peneliti melakukan penyederhanaan bahasa 

hasil wawancara informan, agar bahasa dalam penelitian ini lebih 

mudah dipahami oleh pembaca.55 

b. Penyajian Data (Data Display) 

 
53Hardhani dkk, Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif (Yogyakarta: Pustaka Ilmu 

Group, 2020), 163. 
54Narbuko Cholid dan Abu Achmadi, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 45-

46 
55Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta,2000). 67  
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Setelah menyelasaikan reduksi data, langkah selanjutnya 

adalah menyajikan data. Pada penelitian kuantitatif penyajian data 

dapat dilakukan dalam bentuk grafik, tabel, chart, pictogram, dan 

sejenisnya. Adapun penelitian kualitatif data disajikan dalam bentuk 

uraian singkat, hubungan antar kategori, flowchard, dan sejenisnya. 

Bentuk yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah 

penyajian data dengan teks yang bersifat naratif.56 Selanjutnya jawaban 

dari pada informan yang telah diperoleh dari hasil wawancara dicek 

ulang dengan pengamatan, dicek ulang dengan data dokumenter 

(triangulasi).57 

Peneliti melakukan penyatuan data-data yang diperoleh di 

lapangan dengan membuat uraian singkat agar lebih mudah dipahami 

dan mempermudah peneliti dalam penelitian. 

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi. 

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif setelah 

melakukan penyajian data adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi.  Kesimpulan awal yang telah dikemukakan masih bersifat 

sementara, dan dapat berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat 

yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan 

tetapi jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung 

 
56 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 65- 
57 E. Kristi Poerwandari, Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia 

(LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2007), 191 
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oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke 

lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukan merupakan kesimpulan yang  kredibel.58  

Analisis data dilakukan secara deskriptif, yaitu mendeksipsikan 

hasil pengambilan data dari dokumen hasil wawancara, observasi dan 

dokumen tentang Islamic corner serta mata kuliah Aswaja 

Selanjutnya analisis  data  dilakukan  dengan  memberikan  

interpretasi  terhadap  data  yang  diperoleh  secara  apa  adanya dari  

hasil  observasi,  wawancara,  atau  komentar  (tanggapan)  maupun  

kritik  saran  yang disampaikan  informan.59  Analisis data adalah  

sebagai berikut: 

1) Pengumpulan data mentah yang  dihasilkan  dari hasil  penelitian. 

2) Penentuan  kode,  sebagai  strategi  untuk  memudahkan 

mengelompokkan  data  dalam satu topik kajian 

3) Membuat  kategori  data,  yaitu  menyederhanakan  data  dengan  

cara  mengikat  konsep - konsep  kunci dalam satu kategori. 

4) Membuat kesimpulan  awal  dari masing - masing  kategori data. 

5) Triangulasi  teknik, sumber dan waktu.  

6) Membuat  kesimpulan  akhir,  yaitu  kesimpulan  yang  diambil  

setelah data dianggap jenuh atau informasi sama dalam proses 

 
58 Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 324. 
58 Ibid., 330–331. 
59 E. Kristi Poerwandari, Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia 

(LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2007), 191. 
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triangulasi. 

Pada langkah ini peneliti menjelaskan dan mengambarkan 

secara garis besar temuan peneliti di lapangan, dan menarik 

kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. 

7. Teknik Uji Keabsahan Data 

Teknik uji keabsahan data penelitian kualitatif menurut 

Sugiyono meliputi uji credibility (validitas internal), transferability 

(validitas eksternal), depenability (realiabilitas), dan comfirmability 

(obyektifitas).60 Sama halnya dengan Moleong, bahwa untuk 

menetapkan keabsahan (trustworthiness) data diperlukan teknik 

pemeriksaan dengan kriteria 4 (empat) kriteria yaitu derajat kepercayaan 

(credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan 

(depenability), dan kepastian (comfirmability).61 

Uji kredibilitas pada penelitian ini menggunakan cara triangulasi 

menurut teori Moleong, triangulasi adalah membandingkan data dan 

mengecek kembali derajat kepercayaan dari sebuah informasi yang telah 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian 

kualitatif. Teknik                      triangulasi digunakan untuk mengecek keabsahan data 

dari hasil wawancara dengan berhubungan serta hasil pengamatan yang 

dilakukan peneliti di lapangan sehingga keabsahan data dapat 

 
60 Sugiyono, Metode  Penelitian Kualitatif : Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, 

Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif, 3rd ed. (Bandung: Alfabeta, 2018), 185. 
61 Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, revisi. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 

324. 
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terjamin.62 

Triangulasi dilakukan untuk pengecekan ulang sumber-sumber 

data, pengecekan data sehingga keseluruhan data yang diperoleh peneliti 

dalam penelitian dapat dipertanggung jawabkan, dengan cara: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan/ observasi     dengan data 

yang diperoleh melalui wawancara bersama informan. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan informan di depan umum 

dengan apa             yang dikatakan secara pribadi kepada peneliti. 

c. Membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan 

isi  dokumen perpustakaan. 

d. Membandingkan apa yang terjadi atau situasi dan keadaan 

penelitian  dengan yang dikatakan informan kepada peneliti. 

Pada penelitian ini keabsahan data diuji dengan triangulasi 

sumber, teknik, dan waktu, sebagaimana penjelasan berikut ini : 

a. Triangulasi sumber menurut Moleong bahwa triangulasi sumber 

berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam penelitian kualitatif.63  

b. Triangulasi teknik yang berarti menguji kredibilitas dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

 
62 Ibid., 330–331. 

63 Lexy J. Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi,” Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya (2007): 330. 
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berbeda,64  maka peneliti melakukan diskusi untuk memastikan 

data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar 

karena dari sudut pandang yang berbeda. Data yang diperoleh 

penelti melalaui wawancara, kemudian dicek dengan observasi 

atau dokumentasi, teknik ini memastikan untuk mendapatkan data 

yang dianggap benar.  

c. Triangulasi waktu artinya menguji kredibilitas dengan cara 

melakukan pengecekan data dengan observasi, wawancara, atau 

teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila  hasil uji 

menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara  berulang-

ulang sehingga sampai menemukan kepastian data. 65 

Peneliti menggunakan tiga macam triangulasi dalam pengecekan 

data yaitu triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi sumber 

yaitu pengecekan data dari informan satu dengan informan lainnya, 

kemudian triangulasi teknik yaitu menggunakan teknik pengecekkan 

data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Triangulasi 

waktu yaitu teknik pengecekkan data baik observasi, wawancara dan 

dokumentasi  pada waktu yang berbeda.  

Selanjutnya uji transferability (validitas eksternal) dimana 

peneliti membuat laporan hasil penelitian secara rinci, jelas, sistematis 

 
64 Sugiyono, Metode  Penelitian Kualitatif : Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, 

Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif, 3rd ed. (Bandung: Alfabeta, 2018), 185. 
65 Ibid., 191–192. 
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dan dapat dipercaya. Dengan demikian pembaca menjadi jelas atas 

hasil penelitian, sehingga memutuskan dapat atau tidaknya hasil 

penelitian tersebut diaplikasikan di tempat lain.66 Uji transferability 

pada penelitian ini dilaporkan baca oleh para informan di Universitas 

Islam Lamongan dan dibaca oleh pustakawan Universitas 

Muhammadiyah Lamongan dan Universitas Islam Darul Ulum 

Lamongan.  

Kemudian uji depenability (reliabilitas) dan uji confirmability 

(objektivitas) dapat dilakukan secara bersamaan. Uji depenability yaitu 

melakukan audit pada keseluruhan proses penelitian. Menguji 

confirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan 

proses yang dilakukan dalam penelitian (uji depenability). Dalam 

penelitian, jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada.67 

Dalam uji depenability dan uji confirmability, proses penelitian dan 

hasil penelitian ini diaudit oleh pembimbing tesis yaitu Dr. Anis 

Masruri, S.Ag., S.IP., M.Si.   

H. Sistematika Pembahasan 
 

Penelitian ini terdiri dari beberapa bab pembahasan yang dapat 

dideskripsikan sebagai berikut: 

BAB I membahas tentang pengantar dari rangkaian tesis ini. Bab ini 

 
66 Ibid., 194. 
67 Ibid., 194–195. 
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membahas tentang pendahuluan yang diawali dengan latar belakang penelitian, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian 

pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian dan di akhiri dengan sistematika 

pembahasan. Bab ini berfungsi sebagai dasar dalam analisis data yang 

dideskripsikan pada bab pembahasan yang kemudian akan ditarik kesimpulan 

pada bab akhir atau penutup.  

BAB II membahas tentang gambaran umum kondisi penelitian pada bab 

ini dideskripsikan tentang kondisi lokasi yang diteliti yang terdiri dari profil dan 

kondisi Perpustakaan Universitas Islam Lamongan, sejarah Islamic Corner 

Perpustakaan serta metode pembelajaran hybrid learning pada mata kuliah 

Aswaja yang ada di Universitas Islam Lamongan.  

BAB III membahas tentang inti dari rangkaian tesis ini yang akan 

menjawab rumusan masalah yang disebutkan pada bab I.   

BAB IV merupakan penutup atau bagian akhir dari seluruh rangkaian 

penelitian ini,  yang berisi kesimpulan akhir dari seluruh penelitian jawaban dari 

rumusan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya. Tidak lupa serta kritik 

dan saran yang membanguan peneliti uraikan pada bab ini.  
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian peranan dan kenadala Islamic Corner dalam 

mendukung pembelajaran metode hybrid learning pada mata kuliah Aswaja di 

Universitas Islam Lamongan dapat disimpulkan sebagai bebrikut: 

1. Peranan Islamic Corner dalam mendukung Belajar Mengajar: 

a. Digitalisasi koleksi Aswaja  

b. Menyediakan layanan penerjemah yang mendukung kemudahan dalam 

penasfsiran koleksi khusus Aswaja baik dalam segi tafsir maupun bahasa 

dalam mendukung pembelajaran metode hybrid learning pada mata kuliah 

Aswaja di Universitas Islam Lamongan.  

c. Mengembangkan minat baca dalam mendukung pembelajaran metode 

hybrid learning pada mata kuliah Aswaja di Universitas Islam Lamongan.  

d. Menyediakan ruang diskusi khusus dalam mendukung pembelajaran 

metode hybrid learning pada mata kuliah Aswaja di Universitas Islam 

Lamongan.  

2. Kendala Islamic Corner dalam mendukung mata kuliah Aswaja pembelajaran 

hybrid learning di Universitas Islam Lamongan:  

a. Kesulitan dalam pengembangan koleksi.  

b. Kurangnya tenaga SDM yang mumpuni dalam bidang sastra arab dan 

bidang keislaman sehingga pelayanan Islamic Corner menjadi kurang 
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maksimal.  

c. Belum adanya kegiatan rutin secara terprogram dan belum adanya promosi 

melalui social media. 

Dari kesimpulan yang dihasilkan pada penelitian ini dapat disimpulkan pula 

dengan penelitian terdahulu yang telah peneliti sampaikan pada bab I diatas. Islamic 

Corner sebagai koleksi khusus yang memberikan ciri khas tersendiri pada setiap 

koleksinya menjadikan sebuah kepetingan dalam mendukung pembelajaran yang 

ada pada suatu lembaga induk yang menaunginya sehingga keberadaan dan peran 

Islamic Corner ditengah-tengah perpustakaan diharapkan dapat memberikan daya 

tarik tersendiri terhadap kemajuan perpustakaan.  

B. Saran  

1. Melakukan kerjasama lintas layanan dengan perpustakaan lain yang memiliki 

koleksi dan layanan yang sejenis. 

2. Kolaborasi dengan dosen pengampu mata kuliah Aswaja dan penerjemah 

bahasa untu membuat program kerja rutin.  

3. Membuat jadwal kuliah terprogram saat mengajar di ruang diskusi khusus.  

4. Pustakawan untuk lebih aktif dalam melakukan publikasi, sosialiasi dan 

promosi melalui social media.  
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