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ABSTRAK 



Tulisan ini mengungkapkan inovasi dan kreativitas pustakawan melalui 

perpustakaan keliling pada perpustakaan kota Pekanbaru dalam membangkitkan minat 

baca pelajar. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah, mendeskripsikan peran serta 

Pustakawan, dalam menjadikan perpustakaan sebagai jantung ilmu, yang dapat 

menumbuhkan minat baca di kalangan pelajar. Berdasarakan pengamatan di lapangan 

penulis menemukan bahwa minat dan kebiasaan membaca pelajar di Pekanbaru 

sangatlah rendah. Salah satu peyebabnya adalah kebiasaan atau habit anak yang rendah 

terhadap bahan bacaan, selain itu adanya keterbatasan informasi yang tersedia di 

lingkungan sekitarnya. Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis mencoba melihat 

peran Perpustakaan Keliling dalam Meningkatkan Minat Baca. Keperihatinan ini wajar 

karena kemajuan dan masa depan sebuah bangsa antara lain bisa dibaca dari bagaimana 

pelajar memiliki minat baca. Artikel ini juga mendeskripsikan berbagai inovasi dan 

kreasi yang dapat dilakukan pustakawan untuk mengatasi masalah rendahnya minat baca 

pelajar serta mengoptimalkan fungsi perpustakaan. Peran pustakawan, semakin 

berkembang dari waktu ke waktu..Perpustakaan keliling merupakan bagian dari 

Perpustakaan Umum. Perpustakaan keliling disediakan untuk memberikan layanan  

terhantar kepada pelajar di sekolah-sekolah. Yang mana tidak semua sekolah 

mempunyai perpustakaan di dalam lingkungan nya, adapun sekolah yang memiliki 

perpustakaan di dalam lingkungannya belum dapat menyediakan informasi atau koleksi 

yang dibutuhkan oleh pelajar. 

 

Kata Kunci :Pustakawan, baca, pelajar 

 

1. Latar Belakang 

Perpustakaan sebagai mana yang ada dan berkembang sekarang telah 

dipergunakan sebagai salah satu pusat informasi, sumber ilmu pengetahuan, penelitian, 

rekreasi, pelestarian khasanah budaya bangsa serta memberikan berbagai jasa lainnya. 

Menurut Undang-Undang No 43 tahun 2007 disebutkan bahwa perpustakaan adalah 

institusi pengelolaan koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara 

profesional dengan sistim yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian 

pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Maka itu, fungsi pepustakaan 

keberadaanya di tengah masyarakat adalah: (1) dapat sebagai media pendidikan; (2) 

sebagai tempat menemukan inspirasi; (3) sebagai tempat menemukan informasi, baik 

terbaru maupun terdahulu; (4) sebagai tempat rekresi, dll. 

Pemanfaatan informasi pada perpustakaan merupakan proses pendayagunaan 

oleh satu atau sekelompok orang yang berkepentingan atas informasi untuk dapat 

memenuhi kebutahannya.Untuk dapat memberika pelayanan terbaik terhadap 

masyarakat, perpustakaan menyediakan perpustakaan keliling yang dapat memberikan 



layanan terhantar dalam upaya mendekatkan koleksi terhadap pengguna di berbagai 

pelosok lapisan masyarakat. 

Menurut Hardjonoprakoso (1992: 4), Perpustakaan Keliling adalah perpustakaan 

yang bergerak dengan membawa bahan pustaka seperti buku dan lain-lain untuk 

melayani masyarakat dari suatu tempat ke tempat yang lain yang belum terjangkau oleh 

layanan perpustakaan menetap (perpustakaan umum). Jadi dengan adanya perpustakaan 

keliling yang merupakan perpustakaan terhantar yang mana memberikan layanan 

terhantar kepada kalangan masyarakat yang jauh dari perpustakaan umum. Sedangkan 

menurut Djufandi (2001: 20), perpustakaan keliling akan mempunyai peran penting jika 

masyarakat pemustaka di perpustakaan mau memanfaatkan perpustakan tersebut secara 

baik yaitu, apabila bahan perpustakaan yang ada di perpustakaan sering dibaca. 

Sehingga kegiatan membaca bagi masyarakat pemustaka di perpustakaan sangat erat 

kaitannya dengan minat baca. 

Minat adalah kecendrungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, keinginan 

(Depdikbud, 2002:744). Minat baca adalah sesuatu yang menarik perhatian untuk 

dibaca, tetap kalo tidak menarik tidak akan dibaca. Menurut Darmono (2001: 182) 

Minat membaca sangat berpengaruh dengan keterampilan membaca. Maka dengan itu 

minat baca ditunjukkan kepada keinginan seseorang yang kuat untuk melakukan 

kegiatan membaca. Keinginan seseorang akan informasi akan dapat membangitkan 

minat baca tersebut karena didasari akan kebutuhan tadi.  

Dalam membangkitkan minat baca pelajar di Pekanbaru, Perpustakaan Kota 

Pekanbaru menyediakan layanan perpustakaan keliling, yang memiliki 4 armada roda 

empat, yang membawa berbagai jenis subjek koleksi dalam memenuhi kebutuhan 

pelajar di Pekanbaru. Perpustakaan Keliling Perpustakaan Kota Pekanbaru, setiap hari 

nya mengunjungi sekolah yang sudah ditentukan sebelumnya dalam rangka memberikan 

layanan kepada pelajar-pelajar yang butuh akan informasi. Kegiatan ini bertujuan untuk 

membantu keterbatasan koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan sekolah maupun 

sekolah yang belum memiliki perpustakaan. 

Pustakawan yang inovatif adalah pustakawan yang memiliki kemampuan untuk 

memahami perubahan karakteristik pengguna perpustakaan. Pustakawan harus kreatif 

menciptakan berbagai ide maupun strategi untuk menarik minat masyarakat 

memanfaatkan berbagai fasilitas bacaan yang disediakan perpustakaan. Pustakawan 

tidak boleh hanya duduk diam dan hanya menunggu kedatangan pemustaka tanpa 

melakukan langkah-langkah inovatif untuk menarik minat masyarakat.perpustakaan dan 

pustakawan adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan.masa depan dan hidup-

matinya perpustakaan, semua tergantung pada kiprah pustakawan sebagai 

pengeloloanya. Pustakawan dan perpustakaan yang dikelola secara profesional 



senantiasa diwarnai dengan ide-ideyang inovatif dan kreatif, niscaya akan mampu 

bertahan sampai kapan pun-tak terkecuali di era millenial seperti sekarang ini 

Rumusan Masalah 

 

 Rumusan masalah dalam makalah ini adalah: 

1. Bagaimana inovasi dan kreativitas pustakawan melalui perpustakaan keliling 

pada perpustakaan kota Pekanbaru dalam membangkitkan minat baca pelajar. 

2. Bagaimana pemanfaatan inovasi dan kreativitas pustakawan melalui 

perpustakaan keliling pada perpustakaan kota Pekanbaru dalam membangkitkan 

minat baca pelajar  

 

1.1   Tujuan dan Manfaat 

 

Tujuan nya adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui inovasi dan kreativitas pustakawan melalui perpustakaan 

keliling pada perpustakaan kota Pekanbaru dalam membangkitkan minat baca 

pelajar  

2. Untuk mengetahui pemanfaatan inovasi dan kreativitas pustakawan melalui 

perpustakaan keliling pada perpustakaan kota Pekanbaru dalam membangkitkan 

minat baca pelajar 

Manfaat nya adalah sebagai berikut: 

1. Agar dapat meningkatkan kualitas inovasi dan kreativitas pustakawan 

melalui perpustakaan keliling pada perpustakaan kota Pekanbaru dalam 

membangkitkan minat baca pelajar  

2. Agar terciptanya inovasi dan kreativitas pustakawan melalui perpustakaan 

keliling pada perpustakaan kota Pekanbaru dalam membangkitkan minat 

baca pelajar  

 

Landasan Teori 

2.1 Pengertian Perpustakaan 

Perpustakaan adalah sebagai pusat informasi dan masyarakat yang membutuhkan 

informasi ibarat dua sisi mata uang yang saling berhubungan yang tidak dapat 

dipisahkan (Sutarno, 2006: 1). Kemajuan ilmu pengetahuan  dan teknologi telah 

mendorong kita untuk melakukan inovasi dalam upaya memperbaharui kondisi terkini 

yang ada pada diri kita saat ini. Maka dengan itu perpustakaan sebagai pusat informasi 

selayaknya dapat lebih tanggap dalam menyikapi setiap perkembangan. 

Jadi secara umum menurut Yusuf, M. Pawit & Suhendar, Yaya (2010:1) 

Perpustakaan  mempunyai arti sebagai suatu tempat yang di dalamnya terdapat kegiatan 



penghimpunan, pengolahan, dan penyebarluasan (pelayanan) segala macam informasi 

baik yang tercetak maupun yang terekam dalam berbagai media seperti buku, majalah, 

surat kabar, film, kaset, tape recorder, video, computer dan lain-lainnya. 

 

2.2 Pengertian Perpustakaan Keliling 

 Perpustakaan Keliling adalah bagian dari perpustakaan umum, yang mana 

disediakan untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang lokasinya jauh dari 

perpustakaan. Perpustakaan keliling memberikan layanan begerak mendatangi 

penggunanya  dibeberapa tempat pemukimana penduduk dan tempat terkonsentrasi nya 

jumlah penduduk seperti sekolah, kantor kelurahan.  

 Perpustakaan keliling biasanya menggunakan mobil yang dirancang khusus untuk 

keperluan perpustakaan. Perpustakaan Keliling merupakan perpustakaan umum yang 

melayani masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan perpusatakaan umum, degan 

mengunjungi pusat pemukiman masyarakat, yang merupakan peningkatan dan perluasan 

pelayanan perpustakaan wilayah atau perpustakaan umum tingkat II.Jadi yang dimaksud 

dengan perpustakaan keliling disini adalah merupakan perpustakaan umum untuk 

melayani masyarakat masyarakat yang tidak terjangkau atau sulit di jangkau oleh 

pelayanan perpustakaan umum mengingat keterbatasan dan kelemahan perpustakaan 

umum (www.google.com). 

 Perpustakaan keliling sebagai salah satu perangkat pendidikan non formal 

berupaya untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh 

UUD 1945. Untuk melaksanakan amanat itu perpustakaan keliling mempunyai tugas  

mengumpulkan, memilih dan menyajikan karya-karya manusia kepada masyarkat yang 

tidak terlayani oleh perpustakaan umum (oleh Hardjoprakoso, 1992: dalam 

www.google.com). Sedangkan menurut M. Ali (2006:108) Perpustakaan Keliling adalah 

perpustakaan yang bergerak dalam membawa bahan pustaka seperti buku, majalah, 

koran, dan bahan pustaka lainnya untuk melayani masyarakat dari suatu tempat ke 

tempat lain yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan umum yang menetap 

(www.google.com) 

 

2.3 Pustakawan Melakukan Layanan Perpustakaan Keliling Ke Sekolah 

Perpustakaan harus dapat memberika layanan yang optimal kepada pemakai, 

seperti menyediakan koleksi-koleksi yang sesuai dengan kebuthan pengguna, 

menyediakan fasilitas yang memudahkan pengguna melakukan penelusuran informasi, 

sarana dan prasarana seperti armada mobil keliling yang mampu memberikan 

layananlangsung ke tempat tujuan, serta menciptakan suasan yang nyaman, dan yang 

sangat terpenting kualifikai staf yang mampu memberikan pelayanan kepaada penguna 

yang membutuhka informasi.  

http://www.google.com/


Menurut Yusuf (1996: 133) layanan perpustakaan merupakan tugas yang amat 

penting dari setiap perpustakaan utuk melayani masyarakat umum. Sedangkan menurut 

Sutarno layanan informasi perpustakaan dalam arti luas adalah bagaimana menjangkau 

wilayah geografis, mendekatkan perpustakaan kepada pemakai, mendistribusikan 

informasi kepada pemakai, transformasi ilmu pengetahuan dan sumbernya kepada 

pemakai.Maka dapat dilihat bahwa layanan merupakan sumber keberhasilan sebuah 

perpustakaan. 

Layanan perpustakaan keliling pada dasanya bersifat terbuka, demokratis karena 

perpustakaan kelilng melayani masyarakat tanpa membedakan status sosial, budaya, 

ekonomi, pendidikan dan kepercayaan maupun status-status lainnya.  

 

2.4 Pustakawan Dalam Meningkatkan Minat Baca Pelajar 

Di lingkungan sekolah juga demikian, dengan adanya fasilitas perpustakaan yang 

memadai akan menumbuhkan minat baca anak sehingga tercipta pula masyarakat baca 

di lingkungan sekolah. 

1. Tujuan dari pengembangan minat baca ini antara lain untuk : 

Mendorong minat dan kebiasaan membaca agar tercipta anak yang berbudaya 

membaca. 

2. Meningkatkan layanan perpustakaan. 

3. Menciptakan anak yang siap berperan serta dalam semua aspek pembangunan 

dimasa akan datang. 

4. Memiliki pengetahuan yang terkini, bukan yang sudah “basi” 

5. .Meningkatkan kemampuan berpikir. 

6. Mengisi waktu luang. 

 Minat baca dapat ditumbuhkan dan dikembangkan, sehingga menjadi kebiasaan 

melalui penguasaan teknik membaca yang tepat.Teknik membaca yang tepat dapat 

membuat membaca lebih efisien, efektif, serta menarik. 

 

2.5 Pustakawan Memahami Faktor yang Mempengaruhi Menurunnya Minat Baca 

Pelajar  

Secara umum, terdapat dua faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya minat 

baca anak yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang 

berasal dari dalam diri anak, seperti pembawaan dan kebiasaan. Sementara faktor 

eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri anak atau faktor lingkungan, 

baik dari lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah.Faktor eksternal ini 

mempengaruhi adanya motivasi, kemauan, dan kecenderungan untuk selalu membaca. 

Namun, selain dari faktor tersebut, masih ada faktor yang mempengaruhi menurunnya 

minat baca, yaitu : 



1. Teknologi yang semakin canggih. Banyaknya media hiburan seperti TV, 

Jejaring Sosial, komputer, hand phone, VCD, tape recorder,dan lain–lain. 

Hal ini banyak menyita waktu dan orang lebih memilih menikmati hiburan 

dibandingkan dengan membaca buku. 

2. Kurangnya kesadaran 

3. Jika masing-masing individu menanamkan rasa kesadaran akan pentingnya 

membaca, tentu saja hobi membaca akan muncul dalam diri kita dan 

membaca akan menjadi kebutuhan bagi diri kita. 

4. Kurangnya motivasi 

5. Motivasi dari berbagai pihak amat dibutuhkan terutama dari dewan guru dan 

orang tua anak. 

2. 6 Pustakawan Perlu Meningkatkan Minat Baca Pelajar 

Banyak cara membiasakan diri pada seorang anak dalam membaca. Misalnya, 

dengan mengoleksi buku-buku bacaan atau cerita yang berhubungan dengan 

pengetahuan. Selain itu, untuk meningkatkan minat baca di kalangan anak, ada beberapa 

hal yang perlu dilakukan oleh sekolah maupun kalangan anak itu sendiri. 

Hal yang harus dilakukan oleh sekolah, yaitu: 

a. Penciptaan atmosfir kata-kata mutiara di kelas yang mendukung dengan 

menempel pajangan hasil karya anak dengan rapi serta slogan-slogan ajakan agar 

anak gemar membaca. 

b. Penyediaan buku-buku bacaan yang memadai, baik dari segi kuantitas judul 

buku maupun kualitas buku di perpustakaan dan setiap ruang kelas. 

c. Memberikan pemahaman akan pentingnya membaca. Cara ini menekankan pada 

anak bahwa membaca memiliki banyak manfaat. Karena dari membaca 

pengetahuan semakin luas dan akan banyak hal baru yang akan kita dapat. 

 

Anak juga perlu melakukan sesuatu agar dapat menumbuhkan dan selanjutnya 

meningkatkan minat bacanya, yaitu: 

a. Yakin bahwa gemar membaca merupakan hal yang terbaik untuk dapat bersaing 

di era global, 

b. Memiliki niat yang tulus untuk membaca, 

c. Menambah wawasan dengan menyisihkan uang lebih untuk membeli buku, 

minimal satu buku setiap bulannya, bukan membeli pulsa. 

d. Mulailah membaca sebuah buku dengan membaca daftar isinya terlebih dahulu, 

e. Catatlah setiap ada informasi penting dari buku yang Anda baca, dan 

f. Bersenang-senang dengan buku. 

 

 



2.7 Minat Baca Anak 

Menurut periset Amerika Chall dalam Muktiono (2003: 24-27), membaca sesuai 

tingkatan usia dan pengalaman pendidikannya digolongkan dalam enam tingkatan ideal, 

yakni: 

a. Tingkat 0: Pre- reading dan pseudo- reading, 6 tahun ke bawah. 

b. Tingkat 1: Membaca awal dan decoding, 6-7 tahun 

c. Tingkat 2: Konfirmasi dan kelancaran, 7-8 tahun 

d. Tingkat 3: Membaca untuk belajar, 9-14 tahun 

e. Tingkat 4: Kerumitan dan kompleksitas, 14-17 tahun 

f. Tingkat 5: Konstruksi dan rekonstruksi, 18 tahun ke atas 

Minat baca anak relatif rendah karena mereka belajar membaca tanpa diikuti 

dengan pemahaman dan motivasi yang jelas mengapa saya harus membaca.Seharusnya, 

anak jangan hanya menghafal saja tetapi juga menganalisa suatu masalah. Dalam hal ini, 

Pemerintah mempunyai andil penting dalam menumbukan minat baca.Pemerintah bisa 

membuat semacam kurikulum dengan pengajaran tingkat tinggi, yang bisa mendorong 

siswa untuk melakukan penelitian (http://www.readingbugs.com). 

Untuk menjadikan anak memiliki budaya baca yang baik, maka perlu melakukan 

pembinaan minat baca anak. Pembinaan minat baca anak merupakan langkah awal 

sekaligus cara yang efektif menuju bangsa berbudaya baca. Masa anak-anak merupakan 

masa yang tepat untuk menanamkan sebuah kebiasaan, dan kebiasaan ini akan tumbuh 

dewasa kelak (Ray, 2009: 1). 

Pembinaan minat baca anak merupakan modal dasar untuk memperbaiki kondisi 

minat baca masyarakat, salah satu cara dalam rangka menumbuhkan minat baca anak 

sejak dini adalah dengan memperkenalkan kegiatan storytelling. Dalam storytelling 

terdapat pesan moral yang dalam dan komprehensif, sehingga cerita bisa dijadikan cara 

mendidik yang tanpa disadari anak 

 

2.8 Peran Pustakawan Terhadap Pemanfaatan Perpustakaan Keliling dalam 

Memberikan Layanan kepada Pelajar 

Layanan perpustakaan keliling dalam memberikan layanan terhantar kepada 

pelajar di Pekanbaru sangatlah membangun minta pelajar agar gemar membaca. 

Layanan perpustakaan keliling menyediakan koleksi-koleksi yang berisikan ilmu 

pengetahuan untuk menambah wawasan bagi para pelajar di Pekanbaru. Keterbatasan 

setiap sekolah akan jumlah koleksi yang ada di sekolah, maka perpustakaan keliling 

memerikan manfaat yang besar dalam memebrikan layanan terhantar pada setiap pelajar 

di sekolah. 

Dengan adanya perpustakaan keliling dalam memberikan layanan untuk pelajar 

di sekolah-sekolah  memberikan manfaat adalah sebagai beikut: 

http://www.readingbugs.com/


 Membiasakan pelajar untuk membaca, dan terutama menciptakan sikap 

bahwa sekarang, koleksi termasuk kebutuhan dasar dalam dunia 

pendidikan. 

 Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran pelajar serta melatih 

pelajar secara intelektual, soritual, maupun emosioanl dalam setiap 

tiangkat pendidikan. 

 Mengatasi kelemahan spiritual dan intelektual yang diakibatkan oleh 

tidak adanya kemampuan finansial dalam membeli bahan bacaan 

terutama buku yang dibutuhkan. 

 Mengatasi penyakit minat baca yang sangat rendah. 

 Mempercepat berkembangnya literasi informasi yang dibutuhkan oleh 

pelajar, sehingga dapat meciptalan intelektual yang tinggi. 

Salah satu sarana non formal yang dapat diciptaka  oleh perpusatakaan umum 

adalah perpustakaan keliling yang mana dapat mempercepat hantaran informasi  kepada 

masyarakat tertama pelajar dalam meningkatkan minat baca pelajar.Jadi pemanfaatan 

perpustakaan keliling dalam memberikan layanan bagi pelajar dapat meningkatkan 

pengetahuan pelajar, dapat menimbulkan kecintaan terhadap membaca, dapat 

meningkatkan kecerdasan pelajar, dapat memperkaya pengalaman belajar, sebagai 

media pembelajaran untuk pelajar, sebagai sarana untuk membantu menyelesaikan 

tugas. 

Bentuk layanan yang dapat diberikan oleh perpustakaan keliling adalah sebagai 

berikut: 

a. Layanan Sirkulasi  

Layanan ini berupa memberikan kesempatan bagi anggota layanan 

perpustakaan keliling untuk meminjam bahan pustaka yang dapat dibawa pulang 

sesuai dengan peraturan yang berlaku.Peminjaman hanya diberikan kepada 

pengunjung yang menjadi anggota perpustakaan. 

b. Layanan Baca di tempat 

Pelayanan bagi pengunjung yang hanya baca di tempat saja, tidak ada 

peminjaman koleksi perpustakaan.Maka perpustakaan hanya menyediakan 

layanan baca di sekitar mobil perpustakaan keliling. 

a. Strory Telling (Pembacaan Cerita) 

Menyediakan pembacaan cerita yang terampil dan materi cerita.Dengan 

pembacaan cerita ini dapat meningkatkan minat baca pelajar. 

b. Layanan Jasa informasi 

Pustakawan/ petugas perpustakaan keliling  sebagai fasilitator bagi 

pelajar yang membutuhkan informasi. Pengunjung bisa menanyakan langsung 

kepada petugas  inforamasi-informasi yang bersifat umum. 



 

2.9 Peran Pustakawan Mengerakkan Perpustakaan Keliling sebagai Layanan 

dalam Membangkitkan Minat Baca Pelajar 

Perpustakaan keliling untuk kalangan pelajar merupakan perpustakaan yang 

bergerak membawa bahan koleksi perpustakaan ke pos-pos pelayanan (sekolah-sekolah) 

yang telah ditentukan. Layanan  perpustakaan keliling akan menarik pehatian 

pengunjung apabila bahan-bahan koleksi yang disajikan sesuai kebutuhan dan 

memenuhi selera pengunjung/ pemakai jasa perpustakaan. 

Minat baca pelajar di Indonesia saat sekarang ini sangatlah rendah sekali, hal ini 

menjadi salah satu masalah terbesar bagi neraga kita Indonesia. Saat ini minat baca 

masyarakat Indonesia termasuk yang terendah di Asia. Pelajar di Indonesia seolah-olah 

jauh dari yang namanya koleksi, hal ini dikarenakan harga koleksi yang dibutuhkan 

tidak terjangkau dan ketersediaan koleksi di perpustakaan sekolah sangatlah terbatas. 

Sebagai perpustakaan umum yang memberikan layanan terhantar dalam 

meningkatkan minat baca pelajar, petugas perpustakaan keliling harus mampu mengatur 

jadwal waktu sebaik-baiknya sehingga dalam melayani semua pihak yang membutuhkan 

informasi dan jasa perpustakaan keliling tidak mengalami banyak kendala terutama 

dalam pengembangan layanan. Dengan kedatangan perpustakaan keliling ke setiap pos-

pos pelayanan yang telah ditentukan, dapat memenuhi kebutuhan informasi pelajar yang 

terbatas selama ini. 

Menumbuhkan minat baca haruslah dimulai dari sejak dini.Anak-anak mudah 

terikat dengan buku yang menarik perhatian mereka, bisa berupa buku terjemahan, 

cerita rakyat, atau buku pengetahuan yang disajikan secara ringan. 

Dalam menyalurkan minat membaca, perpustakaan keliling bisa berfungsi 

sebagai Mobil Pintar bagi pelajar. Mobil pintar yang dimaksudkan disini adalah setiap 

mobil perpustakaan keliling yang datang ke sekolah-sekolah  dapat dijadikan siswa 

sebagai sarana dalam belajar apa saja, dimana dapat meningkatkan pengetahuan yang 

akhirnya berdampak pada perbaikan hasil pendidikan. 

Langkah-langkah perpustakaan keliling dalam membangkitkan minat baca 

adalah:  

 Selalui memperbaharui koleksi bahan pustaka yang ada di dalam mobil 

perpustakaan keliling. 

 Menyediakan bahan bacaan yang menghibur tetapi tetap edukatif, karena 

perpusatakaan keliling tidak hanya menyajikan koleksi-koleksi fomal saja. 

 Menyediakan bahan bacaan yang menarik dan representative terhadap 

perkembangan anak. 

 Pelayanan petugas/ pustakawan perpustakaan keliling dalam memberikan 

pelayanan yang ramah, tedidik, bertanggung jawab dan professional. 



 Mengadakan Story Telling (membacakan cerita-cerita yang menarik) bagi 

pelajar. 

 Fasilitas yang disediakan oleh perpustakaan keliling dapat menunjang aktivitas 

kebutuhan pelajar. 

Dengan adanya Perpustakaan keliling ini akan mendorong peran perpustakaan 

untuk dapat mendongkrak minat baca kalangan pelajar. Perpustakaan kota Pekanbaru 

memberikan layanan terhantar melalui perpustakaan keliling yang mana mengunjungi 

sekolah-sekolah yang ada di Pekanbaru guna meningkatkan minat baca pelajar di 

Pekanbaru. Armada yang dimiliki oleh perpustakaan kota Pekanbaru sebanyak 1 

Armada. Dalam setiap harinya mobil perpustakaan keliling mengunjungi pos yang telah 

ditentukan seharinya sebanyak 2 – 3 sekolah.Hal ini dilakukan karena tidak semua 

sekolah-sekolah yang ada di pekanbaru ini memiliki perpustakaan.Adapun perpustakaan 

di setiap sekolah terbatas terhadap koleksi yang ada. 

Minat membaca dan kecerdasan sangtalah erat kaitannya.Maka untuk 

menghasilkan generasi yang cerdas mulai dini meraka harus mencintai buku dan gemar 

membaca.Untuk itu Perpustakaan Soeman Hs dalam meningkatkan gemar membaca 

memfasilitasi pelajar dengan menyediakan perpustakaan keliling. 

 

2.10 Pustakawan Mengadakan Dongeng Online Saat Covid 19 

Penyebaran wabah covid-19 membuat sebagian besar masyarakat Indonesia 

khususnya Riau harus beraktivitas di dalam rumah, untuk memutus rantai penyebaran. 

Dengan akses yang semakin terbatas, tak sedikit warganet yang menyalahkan hadirnya 

wabah covid-19 ini dengan tulisan bermacam-macam. Wabah covid-19 dengan urusan 

hati yang beredar di media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Line, Facebook dan 

Youtube. Lewat media sosia ini saya membaca sebuah buku dari perpustakaan yang 

direkam untuk menyapa adik-adik yang berada di rumah masing-masing. Saat seperti ini 

anak-anak banyak beraktivitas di rumah, karena sekolah ditutup buat sementara waktu. 

Lewat media sosial saya unggah sepaya mereka bisa melihatnya dari rumah. 

2.11 Pustakawan Mengadakan Dongeng Anak Melayu Onlene Lewat Mebaca 

Nyaring Saat Covid 19 

Tutupnya layanan perpustakaan kota Pekanbaru bukan berarti tradisi membaca 

terhenti. Perpustakaan juga terus melakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien 

dalam menangani penyebaran dan dampak covid-19, salah satunya dengan 

memaksimalkan pelayanan secara online yang diberikan kepada masyarakat tetap bisa 

membaca meski saat ini terjadi pandemi covid-19.Lewat media sosia Instagram saya dan 

teman membaca sebuah buku secara bergantian dari tempat masing-masing yang 

dilakukan secara langsung untuk menyapa adik-adik yang berada di rumah masing-



masing. Acara ini berkerjasama perpustakaan Soeman Hs dan Perpustakaan kota 

Pekanbaru. Saya dan teman saya Dahrial Iskandar atau kak Dadang. 

Penutup 

Kesimpulan 

1. Untuk meningkatkan kualitas inovasi dan kreativitas pustakawan melalui 

perpustakaan keliling. 

2. Agar terciptanya inovasi dan kreativitas dalam meningkatkan minat baca pada 

pelajar. 

3. Untuk mengetahui literasi untuk menghujudkan sumberdaya pelajar Riau maju. 

4. Keberhasilan inovasi dan kreativitas pustakawan melalui perpustakaan keliling 

pada perpustakaan kota Pekanbaru dalam membangkitkan minat baca pelajar  

Saran  

1. Supaya lebih meningkatkan kualitas inovasi dan kreativitas pustakawan. 

2. Kedepannya tercipta pustakawan berkarya memalui inovasi dan kreativitas 

dalam meningkatkan minat baca usia dini.  

3. Pemerintah/negara mendukung sistim pendidikan nasional inovasi dan 

kreativitas pustakawan melalui perpustakaan keliling pada perpustakaan kota 

Pekanbaru dalam membangkitkan minat baca pelajar 

4. Pemerintah/negara perlu memberikan dukungan baik melalui regulasi maupun 

politik angaran dalam menjalankan inovasi dan kreativitas pustakawan melalui 

perpustakaan keliling pada perpustakaan kota Pekanbaru dalam membangkitkan 

minat baca pelajar 
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