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Kolaborasi guru dan pustakawan yang telah banyak dikaji dan dipraktikkan di luar 
negeri berkembang menjadi solusi untuk membentuk budaya literasi siswa. 
Kolaborasi memungkinkan guru dan pustakawan untuk saling terlibat dalam 
mewujudkan pembelajaran yang menarik. Guru dan pustakawan dengan 
keahliannya masing-masing saling mendukung untuk mendorong peningkatan 
budaya literasi siswa. Berbeda dengan yang terjadi di Indonesia, upaya 
pembentukan budaya literasi selama ini dilakukan secara individual oleh guru dan 
pustakawan, sehingga tidak menunjukkan peningkatan nilai. Guru dan 
pustakawan mengalami kesulitan untuk membentuk budaya literasi di sekolah. 
Hal tersebut tidak mengherankan karena kolaborasi belum menjadi tren dan studi 
tentang kolaborasi guru dan pustakawan masih terbatas. Fokus penelitian ini 
adalah mengetahui gambaran budaya literasi siswa yang dikembangkan oleh guru 
dan pustakawan, mengetahui kolaborasi antara guru dan pustakawan dalam upaya 
pembentukan budaya literasi siswa sebagai suatu relasi yang merepresentasikan 
hubungan tingkat tinggi antar aktor, termasuk kesadaran yang dibangun setiap 
aktor untuk melakukan upaya pembentukan literasi pada siswa. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif dan dengan Teori Strukturasi milik Anthony 
Giddens sebagai pisau bedah. Teknik penentuan informan adalah purposive 
sampling dengan beberapa kriteria tertentu. Penelitian ini menghasilkan gambaran 
literasi yang dikembangkan oleh guru dan pustakawan, hubungan agen-struktur 
dalam praktik kolaborasi, kesadaran yang dibangun oleh agen, serta 3 (tiga) tipe 
tipologi agen kolaborasi, yaitu interactive forceful agent, critical controlled agent, 
dan defenseless controlled agent. Interactive forceful agent adalah agen yang 
secara aktif berinisiatif membentuk budaya literasi siswa melalui praktik 
kolaborasi tanpa dibatasi oleh struktur. Critical controlled agent merupakan agen 
yang memiliki karakter kritis dalam menghadapi struktur yang cenderung 
membatasi praktik kolaborasi yang dikembangkan. Defenseless controlled agent 
adalah agen yang cenderung pasif dalam mengembangkan praktik sosialnya 
karena berbagai keterbatasan yang disebabkan oleh struktur. Dari ketiga tipe agen 
tersebut, tipe interactive forceful agent adalah perwujudan dari high-end 
collaboration. Dari hasil penelitian tersebut, peneliti menyarankan bahwa 
pemerintah perlu menjadikan sekolah di mana guru dan pustakawan 
mengembangkan tipe interactive forceful agent dan model high-end collaboration 
sebagai pilot project untuk menyusun landasan/platform praktik kolaborasi dalam 
upaya pembentukan budaya literasi siswa. 

Kata kunci : kolaborasi, guru dan pustakawan, budaya literasi siswa, agen-
struktur, kesadaran 
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ABSTRACT 

Collaboration between teachers and librarians that have been widely studied and 
practiced abroad has developed into a solution to develop student literacy culture. 
Collaboration allows teachers and librarians to engage with each other in 
realizing interactive learning. Teachers and librarians with their expertise 
support each other to encourage an increase in student literacy culture. In 
contrast in Indonesia, efforts to develop literacy culture have been carried out 
individually by teachers and librarians, has shown that improves not significantly 
happened. Teachers and librarians still have difficulties to develop student 
literacy culture in schools. This is not surprising because collaboration has not 
become a trend and studies of teacher and librarian collaboration are still 
limited. The focus of this research is to find out the overview of student literacy 
culture developed by teachers and librarians, to know collaboration between 
teachers and librarians as a relation that represents high-level relationships 
between agents, including consciousness built by each agent to develop student 
literacy culture. This study used a qualitative approach and with Structuration 
Theory of Anthony Giddens as a knife. Technique of taking informants was 
purposive sampling with specified criteria. Based on the result of this research, 
researcher concluded about the description of literacy developed by teachers and 
librarians, relation of agent-structure in collaborative practice, consciousness 
built by agents, and 3 (three) types of collaborative agent, namely interactive 
forceful agent, critical controlled agent, and defenseless controlled agent. 
Interactive forceful agent is agent who actively takes the initiative to form a 
student literacy culture through collaborative practice without being limited by 
structure. Critical controlled agent is agent who has a critical character in 
dealing with structures that tend to limit the collaborative practices developed. 
Defenseless controlled agent is agent who tends to be passive in developing their 
social practices due to various limitations caused by their structure. Based on 
three types of agents, interactive forceful agent is the best practice of high-end 
collaboration. From the results of these studies, researcher suggests that the 
government needs to develop platforms and collaboration guidelines in the effort 
to encourage student literacy culture using schools where teachers and librarians 
who already developed the type of interactive forceful agents and high-end 
collaboration models as pilot projects. 
 
Keywords: collaboration, teachers and librarians, student literacy culture, agent-
structure, consciousness 
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PENDAHULUAN 
Studi tentang kolaborasi antara guru dan pustakawan sebenarnya telah 

banyak dilakukan oleh sejumlah ahli dan peneliti sebelumnya (Baharuddin, Saad, 
& Hasnol, 2014; Cooper & Bray, 2011; D’Agata, 2016; Lai & Wei 2013; Mokhtar 
& Majid, 2006; Montiel-Overall, 2005, 2007, 2008; Montiel-Overall & 
Hernández, 2012), namun berbagai studi yang dilakukan tersebut umumnya hanya 
mengkaji kolaborasi dari sudut pandang satu pihak dan cenderung dari perspektif 
pendidikan. Berbagai studi yang telah dilakukan berfokus pada gambaran umum 
sejauh mana kolaborasi dilakukan oleh guru dan pustakawan serta faktor-faktor 
yang mempengaruhi pelaksanaan kolaborasi dikaitkan dengan motivasi, budaya 
sekolah, kompetensi individu, prestasi siswa, atau mengkaji peran berbagai pihak 
yang mempengaruhi pelaksanaan kolaborasi, seperti kepala sekolah, orang tua, 
atau pihak dari luar lingkungan sekolah. Sampai saat ini, studi yang mengkaji 
kolaborasi antara guru dan pustakawan sebagai praktik sosial dan kolaborasi 
sebagai hubungan yang kompleks antar agen dan strukturnya belum banyak 
dilakukan. Bahkan dapat dikatakan bahwa studi tentang kolaborasi guru dan 
pustakawan belum pernah dilakukan di Indonesia.  

Studi yang akan dilakukan ini mencoba untuk mengkaji dan memahami 
kolaborasi antara guru dan pustakawan dalam upaya pembentukan budaya literasi 
siswa sebagai suatu hubungan atau relasi yang merepresentasikan hubungan 
tingkat tinggi antar aktor, termasuk kesadaran yang dibangun setiap aktor untuk 
melakukan upaya pembentukan literasi pada siswa. Berbeda dengan studi dan 
kajian sebelumnya yang hanya memandang kolaborasi antara guru dan 
pustakawan sebagai bagian dari aktivitas yang dikembangkan di sekolah untuk 
meningkatkan prestasi siswa, studi ini mencoba menggali lebih dalam kolaborasi 
antara guru dan pustakawan dari sudut pandang agen dan struktur yang saling 
mempengaruhi satu sama lain dalam membentuk budaya literasi siswa, sekaligus 
sebagai tindakan yang penuh dengan kesadaran.   

Studi kolaborasi antara guru dan pustakawan perlu dikaji secara mendalam 
karena aktivitas ini berkembang menjadi solusi untuk membentuk budaya literasi 
siswa. Upaya pembentukan budaya literasi siswa yang selama ini dilakukan secara 
individual tanpa menjalin hubungan satu sama lain, baik oleh guru dan 
pustakawan dianggap tidak efektif. Hal ini sesuai dengan studi yang dilakukan 
oleh Mokhtar & Majid, (2006) dan Lai & Wei (2013) bahwa untuk dapat 
membentuk budaya literasi siswa, guru dan pustakawan perlu melakukan 
kolaborasi yang efektif melalui integrasi literasi ke dalam kurikulum. Guru dan 
pustakawan dengan keahliannya masing-masing saling mendukung untuk 
mendorong peningkatan kemampuan literasi siswa. Lebih dari itu, kolaborasi 
antara guru dan pustakawan justru mewujudkan pembelajaran yang menarik, 
memberikan kesempatan pada siswa untuk mempelajari berbagai keterampilan 
baru, bahkan menciptakan pengetahuan baru dan menjadi pembelajar sepanjang 
hayat.  

Di Indonesia, hingga saat ini persoalan pembentukan budaya literasi siswa 
masih menjadi perhatian khusus yang terus dikaji, khususnya oleh pemerintah. 
Upaya yang baru-baru ini dilakukan oleh pemerintah adalah dengan meluncurkan 
sebuah program literasi nasional. Program tersebut secara resmi diluncurkan oleh 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan pada bulan 
Agustus 2015. Upaya yang dilakukan adalah dengan mencanangkan program 
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Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yang bertujuan untuk membiasakan dan 
memotivasi siswa untuk mau membaca dan menulis guna membentuk budaya 
literasi dan menumbuhkan budi pekerti (Maulipaksi, 2015). Program GLS 
merupakan upaya pemerintah untuk membumikan budaya baca di kalangan 
sekolah dan menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajar yang literat 
sepanjang hayat. Secara khusus, program GLS bertujuan untuk 
menumbuhkembangkan budaya literasi di sekolah, baik dalam jenjang sekolah 
dasar sampai sekolah menengah. 

Awal program GLS telah dimulai dengan menerapkan pembiasaan 
membaca lima belas menit sebelum pelajaran dengan bacaan selain buku 
pelajaran. Kegiatan pembiasaan sebagai kegiatan kreatif terus diupayakan dan 
dikembangkan hingga menjadi sebuah budaya. Jenis kegiatan lainnya dalam GLS 
untuk menumbuhkan budaya literasi adalah melalui seminar/workshop, 
pengembangan perpustakaan, lomba dalam hal baca tulis, jumpa penulis dan 
bedah buku, penghargaan bagi siswa yang aktif dan kreatif dalam pelaksanaan 
GLS, serta pameran (Hardiningtyas dalam Mursyid, 2016). Dapat dikatakan 
bahwa upaya pembentukan budaya literasi telah terintegrasi dengan sistem 
pendidikan nasional sebagai batu loncatan terhadap permasalahan rendahnya 
minat baca siswa yang kian memprihatinkan. 

Selain melalui program GLS, pemerintah juga mulai mengembangkan 
kurikulum pembelajaran baru yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas 
pendidikan dan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi abad 21, yaitu 
melalui Kurikulum 2013 (K-13). Hal penting yang menjadi agenda atau fokus 
dalam pelaksanaan K-13 salah satunya adalah dalam hal penguatan budaya literasi 
dan pengembangan pembelajaran abad 21. Budaya literasi dibentuk melalui 
integrasi dalam pembelajaran, khususnya dalam implementasi pendekatan 
saintifik. Pendekatan yang mengutamakan adanya aktivitas mengamati, menanya, 
mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan ini dikenal juga 
dengan istilah 5M. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berbasis literasi 
dikembangkan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis (critical 
thinking), dan penilaian hasil belajar pada level kemampuan berpikir tingkat 
tinggi (High Order Thinking Skill/HOTS) siswa.  

Gerilya pembentukan budaya literasi siswa sebenarnya juga telah 
digalakkan di Kota Surabaya, bahkan sebelum GLS diluncurkan. Kota Surabaya 
pada tahun 2014 bertepatan dengan peringatan Hardiknas telah mendeklarasikan 
diri lebih dahulu sebagai kota literasi. Menurut Walikota Surabaya Tri 
Rismaharini yang dikutip dari laman Dispendik Surabaya menyatakan bahwa 
tujuan dari deklarasi tersebut adalah untuk menumbuhkan budaya literasi sebagai 
bentuk peningkatan pendidikan masyarakat yang akan mampu mengentaskan 
masalah kemiskinan. Dengan masyarakat yang berliterasi diharapkan mampu 
mencetak SDM yang berkualitas dan mampu bersaing secara global 
(dispendik.surabaya.go.id). Implementasi Surabaya Kota Literasi salah satunya 
ditempuh melalui bidang pendidikan. Kebijakan tegas diambil dengan 
memasukkan budaya literasi ke dalam kurikulum sekolah dan wajib diterapkan di 
sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMA. Pemerintah kota melalui Dinas 
Pendidikan Kota Surabaya berperan aktif dalam memberikan instruksi ke sekolah-
sekolah baik negeri maupun swasta yang ada di Surabaya.  
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Upaya pembentukan budaya literasi baik yang dicanangkan oleh 
Kemendikbud dan Pemkot Surabaya tersebut tentunya memerlukan sumber daya 
manusia sebagai agen atau pelaku yang bertugas untuk menjalankan program. 
Suksesnya program pembentukan budaya literasi siswa sangat bergantung pada 
pihak yang berkecimpung dan terkait di dalam lingkungan sekolah seperti guru, 
pustakawan, sekolah, karyawan, dan kepala sekolah. Pelaku sentral yang dianggap 
sangat berperan dalam pembentukan budaya literasi siswa adalah guru dan 
pustakawan (Hidayah, 2016; Nurpratiwi, 2017). Lebih lanjut lagi, Pendit (2015) 
menyebutkan bahwa pembentukan budaya literasi yang saat ini tidak hanya 
berfokus pada baca-tulis dan tidak melulu berkaitan dengan teknis 
penyelenggaraan layanan perpustakaan atau teknis mengajar mulai 
memperlihatkan adanya bentuk kemitraan atau kerjasama antara guru dan 
pustakawan. 

Hubungan kerja (working relationship) antara guru dan pustakawan saat ini 
menjadi penentu dalam keberhasilan upaya pembentukan budaya literasi siswa. 
Menurut Pendit (2015), setiap kali program pembentukan literasi diterapkan di 
sekolah, maka akan muncul kebutuhan untuk menciptakan kolaborasi guru dan 
pustakawan. Fatmawati (dalam Mursyid, 2016) menyebutkan bahwa keuntungan 
dari adanya kolaborasi antara guru dan pustakawan adalah secara langsung dapat 
mengintegrasi dan menerapkan ketrampilan literasi dalam mata pelajaran. Selain 
itu, dari segi waktu penerapan ketrampilan literasi dalam kegiatan belajar 
mengajar di kelas juga membuat pustakawan tidak perlu membuat program 
pengajaran secara terpisah. Implementasi dari kolaborasi (Fatmawati; Nurjanah; 
dalam Mursyid, 2016) dapat diwujudkan melalui upaya pustakawan memberikan 
edukasi bagaimana mencari informasi di perpustakaan sekolah. Pustakawan dapat 
bergabung dalam diskusi kelompok siswa mengenai mata pelajaran yang 
ditugaskan oleh guru. Pustakawan juga mempunyai peluang untuk memberikan 
masukan atau mengevaluasi hasil temuan informasi yang diperoleh siswa. Selain 
itu pustakawan melakukan kajian mengenai kebutuhan informasi pemustaka (baik 
guru maupun siswa). Hal yang perlu ditekankan dalam menjalin kolaborasi 
menurut Pendit (2015) adalah membutuhkan adanya insentif untuk bekerjasama 
dari dua belah pihak, yaitu baik pihak pustakawan maupun guru perlu merasa 
bahwa kolaborasi dapat membantu atau menguntungkan kedua belah pihak.   

Permasalahannya adalah konsep kolaborasi guru dan pustakawan belum 
dikenal dan dipahami dengan baik sebagai suatu kerjasama yang saling bersinergi 
untuk membentuk budaya literasi dan meningkatkan kualitas pendidikan. 
Ketiadaan landasan (platform) kolaborasi antara guru dan profesi lainnya di 
sekolah juga menjadi salah satu alasan mengapa konsep kolaborasi belum 
berkembang sejauh ini. Belum lagi terkait dengan pemahaman tenaga pendidik 
terhadap profesi pustakawan yang masih minim. Kalangan pendidik sering 
menginterpretasi profesi pustakawan sebagai teknisi, tidak perlu dilibatkan dalam 
dalam kegiatan belajar mengajar, apalagi pada kegiatan penyusunan kurikulum 
sekolah.  

Selain itu, kolaborasi guru dan pustakawan belum menjadi tren dan 
perhatian karena minimnya kajian dan studi yang dilakukan oleh para peneliti 
maupun pegiat pendidikan dan literasi. Literatur mengenai kolaborasi guru dan 
pustakawan yang dilakukan di Indonesia dapat dikatakan sangat terbatas. Praktik 
di lapangan pun tidak jauh berbeda. Tidak banyak sekolah yang menerapkan 
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konsep kolaborasi guru dan pustakawan dalam kegiatan pembentukan budaya 
literasi maupun pembelajaran secara efektif. Sekolah yang telah menerapkan 
kolaborasi biasanya memiliki kesadaran bahwa untuk meningkatkan kualitas 
pembelajaran dan prestasi siswa, maka semua elemen sekolah perlu memiliki 
komitmen kuat untuk saling mendukung, menjalin kerjasama, kreatif, inovatif, 
mau terus belajar, dan aktif berkomunikasi. Seperti hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Bagyoastuti dan Wijayanti (2016) tentang peran kepala sekolah 
dan pustakawan dalam memberdayakan perpustakaan sekolah dasar. Melalui 
penelitian tersebut diketahui bahwa untuk dapat memberdayakan perpustakaan 
sekolah perlu adanya dukungan dari semua warga sekolah. Lebih lanjut 
dijelaskan, perlu adanya peningkatan kolaborasi antara pustakawan dan guru dan 
pengembangan keterampilan literasi informasi yang terintegrasi ke dalam 
pembelajaran. Kepala sekolah dapat mengalokasikan waktu rutin secara 
berkelanjutan untuk perencanaan kolaboratif antara guru dan pustakawan. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa bentuk kegiatan kolaborasi 
antara pustakawan dan guru yang telah berjalan selama ini adalah mengumpulkan 
dan menyediakan koleksi yang dibutuhkan untuk pembelajaran dan membentuk 
budaya literasi siswa.  

Fenomena inilah yang menarik peneliti untuk melihat bagaimana kolaborasi 
guru dan pustakawan terjadi dalam upayanya membentuk budaya literasi siswa. 
Penelitian ini lebih jauh ingin melihat hubungan yang terjalin antara guru dan 
pustakawan dalam aktivitas kolaborasi dari dua sudut pandang, guru dan 
pustakawan, karena pada penelitian sebelumnya peneliti lebih banyak melihat dari 
satu sudut pandang saja. Selain itu, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang 
lebih banyak mengkaji tentang peran guru, pustakawan dan perpustakaan sekolah 
secara terpisah dalam peningkatan literasi siswa. Penelitian mengenai kolaborasi 
antara guru dan pustakawan ini perlu diteliti lebih jauh lagi untuk dapat 
mengungkap fenomena di balik realita yang ditampakkan dari aktivitas kolaborasi 
guru dan pustakawan dalam upaya pembentukan budaya literasi siswa. Bagaimana 
kolaborasi dapat dibangun dan dikembangkan oleh guru dan pustakawan serta 
kesadaran yang mendorong guru dan pustakawan untuk melakukan kolaborasi.  

Fokus Penelitian 
1. Bagaimana budaya literasi yang dikembangkan oleh guru dan pustakawan 

di kalangan siswa? 
2. Bagaimana guru dan pustakawan menjalin relasi dalam aktivitas 

kolaborasi sebagai upaya pembentukan budaya literasi siswa? 
3. Bagaimana kesadaran yang dibangun antara guru dan pustakawan dalam 

melakukan kolaborasi, sehingga membentuk budaya literasi siswa? 

TINJAUAN PUSTAKA 
Kolaborasi Guru dan Pustakawan 

Kolaborasi didefinisikan sebagai proses kerja sama, belajar dan sharing 
yang secara khusus berfokus pada kegiatan pengajaran, pembelajaran dan 
penelitian di antara peserta pendidikan, di mana pengetahuan dapat diaktifkan dan 
ditransfer. John-Steiner, Weber, dan Minnis (1998) menggambarkan kolaborasi 
sebagai domain keahlian yang saling melengkapi. Sebagai kolaborator, tidak 
hanya merencanakan, memutuskan, dan bertindak bersama-sama; mereka juga 
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berpikir bersama, menggabungkan konsep mandiri untuk menciptakan kerangka 
kerja orisinil. Juga terdapat sebuah komitmen terhadap sumber daya, kekuasaan, 
dan kemampuan; tidak ada individu yang mendominasi, wewenang untuk 
keputusan dan tindakan berada dalam kelompok, dan hasil kerja mencerminkan 
sebuah gabungan kontribusi dari para kolaborator. Penekanannya terletak pada 
kontribusi kerja sama lintas disiplin untuk mengembangkan model pembelajaran 
baru, sehingga menciptakan komunitas yang berpengetahuan luas (Butler et al., 
2004).  

Montiel-Overall (2005) melalui studinya dalam perspektif ilmu 
perpustakaan, lebih jelas mendefinisikan kolaborasi antara guru dan pustakawan 
sebagai hubungan kerja dengan saling percaya antara dua atau lebih peserta yang 
setara yang terlibat dalam pemikiran, perencanaan dan penyusunan bersama 
instruksi terpadu. Melalui visi dan misi bersama, kesempatan belajar siswa 
tercipta melalui adanya integrasi konten mata pelajaran dan literasi di semua 
bidang kurikulum. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Montiel-Overall (2005) 
telah mengusulkan model kolaborasi yang kemudian disebut Teacher and 
Librarian Collaboration Model (TLC). Montiel-Overall mengusulkan empat 
model/faset kolaborasi, yaitu koordinasi (coordination), kerja sama (cooperation), 
instruksi terpadu (integrated instruction), dan kurikulum terpadu (integrated 
curriculum). 

 
Teori Strukturasi Anthony Giddens 

Teori strukturasi menautkan dua pendekatan objektivisme dan subjektivisme 
yang berseberangan dengan melihat hubungan dualitas antara agen dan struktur 
serta sentralitas ruang dan waktu. Dualitas (hubungan timbal-balik) yang terjadi 
antara agen dan struktur di dalam “praktik sosial (social practices) yang berulang 
dan terpola dalam ruang dan waktu” (Giddens, 2008), praktik   sosial yang 
berulang-ulang (repetisi) dari agen-agen individu yang mereproduksi struktur 
tersebut. Teori strukturasi berusaha untuk menjelaskan bagaimana masyarakat 
modern terbentuk, direproduksi dan bertransformasi, serta bagaimana praktik 
sosial meluas melintasi ruang dan waktu. Konteks ruang dan waktu tertentu 
berdampak pada sifat interaksi sosial. Konteks waktu (time) meliputi konsep-
konsep seperti alur kehidupan, rutinitas, peristiwa, rentang kehidupan individu, 
rentang waktu institusional dan generasi, serta kesinambungan dan perubahan. 
Sedangkan konteks ruang (space) merujuk pada tempat atau pola interaksi; 
seorang individu dengan berbagai peran sosial, berinteraksi di banyak tempat. 

Hubungan agen dan struktur dijelaskan oleh Giddens melalui gagasan teori 
strukturasi yang dikembangkannya, di mana memusatkan perhatiannya pada 
praktik-praktik sosial yang berulang yang terjadi di sepanjang ruang dan waktu. 
Giddens menjelaskan bahwa seluruh tindakan sosial memerlukan struktur dan 
seluruh struktur memerlukan tindakan sosial. Agen dan struktur saling terhubung 
tanpa terpisahkan dalam praktik atau aktivitas manusia (Ritzer & Goodman, 
2005). Teori strukturasi dapat dijadikan alat analisis yang tajam terutama 
mengenai relasi agen (pelaku, aktor) dan struktur dalam kehidupan masyarakat 
sebagai fakta sosial yang objektif.  

Teori strukturasi dari Anthony Giddens mempunyai inti yang terletak pada 
pemikiran tiga konsep utama yaitu tentang “struktur, sistem, dan dualitas 
struktur”, lebih mendalam lagi dalam hubungannya antara agen dan struktur 
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(Giddens, 2010).  Menurut Giddens, domain dasar kajian ilmu sosial bukanlah 
pengalaman masing-masing aktor ataupun bentuk-bentuk kesatuan sosial tertentu, 
melainkan aktivitas-aktivitas sosial yang terjadi di sepanjang ruang dan waktu. 
Aktivitas-aktivitas sosial manusia saling pengaruh-mempengaruhi satu sama lain. 
Artinya, aktivitas-aktivitas sosial tersebut bukanlah dihadirkan sekali jadi oleh 
para aktor sosial, namun secara berkesinambungan para aktor menciptakan-ulang 
melalui suatu cara, dan dengan cara itu juga para aktor menyatakan diri mereka 
sendiri sebagai aktor. Di dalam dan melalui aktivitas-aktivitas mereka, para aktor 
menciptakan kondisi yang memungkinkan aktivitas-aktivitas tersebut 
berlangsung. Lebih dari itu, dalam menyatakan dirinya sebagai aktor, orang 
terlibat dalam aktivitas sosial dan melalui aktivitas sosial itulah kesadaran dan 
struktur diciptakan. 

Dalam hubungan agen dan struktur, yang disebut agen (pelaku, aktor) 
adalah orang-orang yang konkret dalam arus tindakan yang terus menerus dan 
peristiwa di dunia (Herry-Priyono, 2002). Menurut teori ini, agen selalu 
mempunyai tujuan dan alasan-alasan atas aktivitas yang dilakukannya dan mampu 
menguraikan alasan tersebut secara berulang-ulang. Agen memiliki pengetahuan, 
mampu berpikir dan mengartikulasikan alasan untuk bertindak (kesadaran 
diskursif), dan kompeten, memahami konvensi sosial dan budaya dan memiliki 
kapasitas untuk bertindak secara efektif dan tepat dalam situasi tertentu. 

Berbeda dengan pengertian struktur dalam mahzab fungsionalisme maupun 
strukturalisme, di mana struktur bersifat mengekang (constraining). Dalam teori 
strukturasi, struktur selalu membebaskan dan mengekang (enabling dan 
constraining). Adapun struktur dipahami sebagai rules (aturan) dan resources 
(sumber daya) yang terbentuk dari dan membentuk perulangan praktik sosial 
(Herry-Priyono, 2002). Aturan dan sumber daya yang ada di lingkungan sekolah 
terkait dengan pembentukan budaya literasi siswa yang terbentuk dari dan 
membentuk praktik sosial yang berulang dapat menjadi suatu pemberdayaan 
ketika mendukung aktivitas kolaborasi, dan sebaliknya akan menjadi kekangan 
ketika aturan dan sumber daya yang ada cenderung tidak mendukung. Struktur 
tidak dapat memunculkan dirinya sendiri dalam ruang dan waktu, namun dapat 
menjelma dalam sistem sosial, dalam bentuk praktik sosial yang direproduksi. 

Hubungan agen dan struktur menunjukkan titik tolak hubungan dalam 
kesadaraan subjek yang bersifat intensional. Kesadaran bukan sesuatu yang 
tertutup dan terlepas dari subjek-subjek yang disadari, tetapi kesadaran selalu 
mengarah dan melibatkan objek. Masih dalam teori strukturasinya, Giddens 
memaparkan bahwa ada tiga bentuk kesadaran yang dimiliki oleh agen, yaitu (1) 
motivasi tak sadar/kognisi (unconcious motives/cognition); (2) kesadaran praktis 
(practical unconciousness); dan (3) kesadaran diskursif (discursive 
unconciousness) (Herry-Priyono, 2002). Konsep kesadaran yang ditawarkan 
Giddens adalah sebagai upaya pengganti untuk konsep psikoanalisis Freud, yaitu 
id, ego, dan super-ego (Giddens, 2010). Ketiga bentuk kesadaran tersebut menjadi 
bagian sangat penting dalam teori strukturasi karena ketiganya merupakan dasar 
dari tindakan yang dilakukan oleh agen dalam praktik sosial.  

Kesadaran diskursif mengacu pada kapasitas merefleksikan dan 
memberikan penjelasan rinci serta eksplisit atas tindakan yang dilakukan oleh 
agen berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Kesadaran praktis oleh Giddens 
dalam Ritzer & Goodman (2005) dijelaskan sebagai tindakan yang dianggap 
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benar oleh aktor, tanpa mampu mengungkapkan dengan kata-kata tentang apa 
yang dilakukan. Tipe kesadaran praktis menjadi penting bagi teori strukturasi, 
karena lebih memusatkan pada apa yang dilakukan oleh aktor ketimbang apa yang 
dikatakan. Motivasi tak sadar/kognisi atau juga yang disebut ketidaksadaran lebih 
mengacu pada potensi dari tindakan, ketimbang cara tindakan itu dilakukan oleh 
agen (Herry-Priyono, 2002). Motivasi tersebut hanya memiliki kaitan langsung 
dengan tindakan dalam situasi yang tidak biasa, yang menyimpang dari rutinitas. 

METODOLOGI PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk 

mengeksplorasi fenomena kolaborasi guru dan pustakawan sebagai suatu proses 
yang holistik tentang hubungan-hubungan yang ditimbulkan dan interaksi sosial 
manusia yang melingkupi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
dilakukan dengan wawancara mendalam (in depth interview) dan studi pada 
berbagai literatur. Teknik penentuan informan dengan purposive sampling 
berdasarkan beberapa kriteria-kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. 
Berdasarkan kriteria pemilihan informan dan reduksi yang dilakukan oleh peneliti, 
pada akhirnya pada penelitian ini informan yang diteliti sejumlah 11 orang (5 
orang guru dan 6 orang pustakawan). 

TEMUAN DAN ANALISIS DATA 
Upaya pembentukan budaya literasi di kalangan siswa harus diakui 

bukanlah sesuatu yang mudah. Apalagi seiring dengan perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi yang semakin masif dan tak terbendung. Meskipun 
berbagai program dan kegiatan literasi telah dikembangkan oleh sekolah, bahkan 
pemerintah secara khusus juga telah mengeluarkan kebijakan terkait dengan 
literasi, namun hasil yang diperoleh seringkali jauh dari apa yang diharapkan. 
Bahkan ada indikasi bahwa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah 
terkait dengan literasi tidak banyak diimplementasikan di lingkungan pendidikan, 
sehingga langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi budaya literasi 
siswa itu sendiri. 

Studi ini menemukan bahwa keberhasilan upaya pembentukan budaya 
literasi siswa berkaitan dengan hubungan yang dibangun antara guru dan 
pustakawan melalui praktik kolaborasi. Kolaborasi merupakan suatu konsep yang 
kompleks, di mana melibatkan banyak aspek yang merepresentasikan hubungan 
individu pada tingkatan tinggi. Kolaborasi sebagai hubungan kerja sama antara 
dua atau lebih peserta bukanlah sebuah praktik yang sederhana. Terdapat berbagai 
tantangan potensial untuk membangun kolaborasi yang efektif. 

Menggunakan Teori Strukturasi, praktik kolaborasi yang dilakukan oleh 
guru dan pustakawan sebagai upaya dalam membentuk budaya literasi siswa akan 
dijelaskan secara rinci. Kolaborasi dari perspektif strukturasi dipandang sebagai 
sebuah interaksi sosial antara guru dan pustakawan yang dibentuk oleh seluruh 
elemen sekolah beserta praktik sosialnya dan interaksi keduanya mengubah 
struktur yang ada. Secara teoretis, kolaborasi tidak hanya berkaitan dengan 
interaksi antar individu melalui domain peran dan keahliannya untuk mencapai 
suatu tujuan tertentu, tetapi juga melibatkan komitmen terhadap sumber daya, 
kekuasaan, rasa percaya, kesadaran, pengetahuan, pengalaman dan partisipasi 
individu di sepanjang dimensi ruang dan waktu. Pemahaman yang mendalam 
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tentang kolaborasi guru dan pustakawan melalui data-data yang diperoleh dari 
wawancara diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap 
pembentukan budaya literasi siswa.  

 
Pembentukan Budaya Literasi di Kalangan Siswa Sekolah Menengah  

Budaya literasi yang dikembangkan oleh guru dan pustakawan di kalangan 
siswa dilatar belakangi oleh dua hal, yang pertama karena adanya kesadaran akan 
pentingnya membudayakan literasi di kalangan siswa dan ironi melihat kondisi 
literasi siswa yang masih memprihatinkan. Yang kedua, budaya literasi mulai 
dikembangkan oleh guru dan pustakawan sebagai respon terhadap kebijakan yang 
dikeluarkan oleh pemerintah terkait gerakan literasi di sekolah. Budaya literasi 
yang dikembangkan oleh guru dan pustakawan di setiap sekolah juga berbeda, 
bergantung pada pengetahuan serta pemahaman guru dan pustakawan tentang 
literasi.  

Pemahaman literasi sebagai praktik sosial yang dinamis, membuat guru dan 
pustakawan dapat mengembangkan program literasi yang lebih beragam, 
kontekstual dan selalu berupaya melibatkan seluruh stakeholder, baik di dalam 
maupun di luar sekolah. Program literasi yang dikembangkan antara lain 
kurikulum wajib baca (buku non-pelajaran), program menulis (resume, tanggapan, 
sinopsis, puisi, cerpen, surat, karya ilmiah, dll), menceritakan kembali buku yang 
dibaca/storytelling, perpustakaan kelas/perpustakaan mini/sudut baca, lomba-
lomba (cerpen, puisi, poster, pidato, resensi buku, dll), kader-kader literasi 
(Sabahat Perpustakaan, Duta Literasi), orientasi perpustakaan untuk siswa baru, 
reading together, speed reading, pameran buku/book fair, bedah buku, kunjungan 
perpustakaan, bazar amal/donasi buku, dan pembelajaran berbasis literasi.  

Guru dan pustakawan membentuk budaya literasi melalui tahapan 
persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut. Adapun 
tantangan yang dihadapi oleh guru dan pustakawan antara lain minimnya 
anggaran untuk sekolah negeri, semangat dan kemauan siswa, perubahan struktur 
organisasi, perubahan kurikulum, rendahnya komitmen dari masing-masing 
individu dalam upaya bersama, kurangnya kepercayaan guru pada pustakawan 
terkait kompetensi dan pengetahuan tentang pengajaran, banyaknya peran dan 
tanggung jawab individu, keterbatasan waktu, dan kurangnya daya dukung 
pemerintah. Penelitian ini menemukan bahwa pembentukan budaya literasi dapat 
tercapai ketika seluruh komponen sekolah menjalin hubungan kolaborasi yang 
efektif dan didukung dengan sumber daya yang memadai.  
 
Hubungan Agen – Struktur dalam Kolaborasi Guru dan Pustakawan sebagai 
Upaya Pembentukan Budaya Literasi Siswa 

Hubungan agen dan struktur dalam kolaborasi guru dan pustakawan dalam 
upaya pembentukan budaya literasi siswa dapat dipahami melalui interaksi serta 
tindakan-tindakan sosial yang dikembangkan oleh agen dengan struktur yang 
melingkupinya. Terjalinnya hubungan saling mempengaruhi antara agen 
kolaborasi dengan struktur adalah ketika masing-masing agen memiliki kekuasaan 
terhadap situasi dan kondisi yang ada di sekolah, yakni melalui skema dominasi, 
signifikansi, serta legitimasi. Melalui skema tersebut agen dan struktur 
membangun hubungan di sepanjang ruang dan waktu. Kolaborasi nampak sebagai 
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praktik sosial yang berulang-ulang yang dimulai dengan keberhasilan kecil antara 
guru dan pustakawan dalam bekerja sama.  

Guru dan pustakawan yang diposisikan maupun memposisikan diri sebagai 
agen, dengan dimensi personal yang dimiliki, pemahaman serta pengetahuannya 
memicu proses kolaboratif dengan memotivasi satu sama lain juga memotivasi 
orang lain untuk bekerja pada tujuan yang sama yaitu membentuk budaya literasi 
siswa. Melalui komunikasi dan manajemen waktu, para agen mengembangkan 
tindakannya, merancang berbagai kegiatan literasi untuk pencapaian siswa. Studi 
ini menemukan bahwa semakin jelas respon dan efek positif yang diperoleh dari 
praktik kolaborasi pada siswa, semakin besar pula motivasi agen untuk 
berkolaborasi. Praktik kolaborasi yang dilakukan terus-menerus dan menjadi 
bagian alami dari budaya sekolah kemudian tanpa sadar membentuk struktur baru 
yang mempengaruhi aksi selanjutnya. Inilah yang kemudian oleh Giddens disebut 
dengan dualitas. 
 
Kesadaran yang Dibangun Guru dan Pustakawan dalam Aktivitas 
Kolaborasi untuk Membentuk Budaya Literasi Siswa 

Hubungan yang dibangun oleh guru dan pustakawan dalam praktik 
kolaborasi bergantung pada kesadaran yang dibangun oleh masing-masing agen. 
Kesadaran menjadi bagian sangat penting bagi individu karena merupakan dasar 
dari tindakan yang dilakukan oleh agen dalam praktik sosial. Tiga bentuk 
kesadaran yang dimiliki oleh agen, yaitu (1) motivasi tak sadar/kognisi 
(unconcious motives/cognition); (2) kesadaran praktis (practical unconciousness); 
dan (3) kesadaran diskursif (discursive unconciousness) (Herry-Priyono, 2002).  

Penelitian ini menunjukkan bahwa guru dan pustakawan sebagai agen 
kolaborasi membangun kesadaran diskursif untuk dapat merefleksikan dan 
menjelaskan secara rinci serta eksplisit atas tindakan yang dilakukannya. Setelah 
mampu mengkomunikasikan maksud dan tujuan tindakannya serta secara rutin 
melaksanakan sekaligus memantau, guru dan pustakawan masuk dalam proses di 
mana agen secara rutin dan kebanyakan tanpa perdebatan mempertahankan suatu 
pemahaman teoretis yang terus menerus tentang landasan-landasan aktivitas 
mereka. Selanjutnya terbentuklah kebiasaan dan rutinisasi yang merupakan wujud 
dari kesadaran praktis agen. Praktik kolaborasi yang dilakukan juga didorong oleh 
motivasi tidak sadar/kognisi atau yang disebut dengan ketidaksadaran yang lebih 
mengacu pada potensi tindakan daripada cara tindakan dilakukan oleh agen. 
Dalam penelitian ini informan menunjukkan bahwa dorongan religius menjadi 
motivasi tidak sadar yang mendorong agen untuk melakukan kolaborasi.  
 
Tipologi Agen Kolaborasi dalam Pembentukan Budaya Literasi Siswa 

Berdasarkan hubungan kolaborasi yang dibangun oleh guru dan pustakawan 
dalam upaya membentuk budaya literasi siswa, dapat dilihat bahwa bentuk-bentuk 
kolaborasi dipengaruhi oleh perbedaan praktik sosial yang dikembangkan oleh 
agen. Penelitian ini menghasilkan suatu tipologi agen kolaborasi yang dikaji 
dengan menggunakan Teori Strukturasi dari Anthony Giddens, yang membahas 
mengenai hubungan antara agen dan struktur, yaitu interactive forceful agent, 
critical controlled agent, dan defenseless controlled agent.  

Interactive forceful agent merupakan agen yang secara aktif berinisiatif 
membentuk budaya literasi siswa dengan melibatkan seluruh komponen sekolah. 
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Agen secara penuh sadar akan kedudukan dan dukungan sumber daya yang 
dimilikinya, sehingga dengan percaya diri senantiasa mengintervensi komponen 
sekolah lainnya untuk ikut terlibat dalam upaya pembentukan budaya literasi 
siswa. Agen yang dalam tipe ini cenderung memiliki kapasitas pengetahuan yang 
memadai dan kebebasan sebagai bekal dalam melakukan praktik kolaborasi, hasil 
dari kesadaran diskursif dan praktis yang selalu dibangun.  

Sementara critical controlled agent dalam upaya membentuk budaya literasi 
siswa diawali oleh dorongan dari pemerintah melalui kebijakan gerakan literasi di 
sekolah. Agen menyadari peran dan kedudukannya untuk selalu mengupayakan 
pembentukan budaya literasi di sekolah. Dukungan sumber daya yang dimiliki 
agen tipe ini cenderung terbatas, sehingga mendorong agen untuk menciptakan 
tindakan kritis yang berupa solusi alternatif atas keterbatasan tersebut. Agen 
secara mandiri terus menambah kapasitas pengetahuannya agar mampu 
mengintervensi komponen sekolah secara maksimal demi terwujudnya praktik 
kolaborasi.  

Sedangkan defenseless controlled agent merupakan agen yang cenderung 
pasif dalam mengembangkan praktik sosialnya. Agen kurang aktif menjalin 
hubungan dengan komponen sekolah karena persoalan keterbatasan waktu atau 
cenderung fokus untuk menyelesaikan tugasnya sendiri. Agen melakukan upaya 
pembentukan budaya literasi siswa sebagai wujud kepatuhan atas aturan yang ada. 
Kapasitas pengetahuan yang kurang memadai membuat agen dipandang sebelah 
mata dan tidak mempunyai kekuatan untuk mengintervensi komponen sekolah.  

Berdasarkan ketiga penggolongan tipe agen tersebut, tipe interactive 
forcefull agent adalah perwujudan dari high-end collaboration. Agen 
menunjukkan praktik kolaborasi yang berkelanjutan melalui empat model/faset 
yang dikemukakan oleh Montiel-Overall (2008), yaitu coordination, cooperation, 
integrated instruction dan integrated curriculum. 
 
PENUTUP 

Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran, 
pertama guru dan pustakawan sebagai agen yang berpotensi sebagai pelaku utama 
dalam membentuk budaya literasi di kalangan siswa hendaknya menyadari posisi 
dan perannya dalam aktivitas kolaborasi. Secara aktif meningkatkan kapasitas 
pengetahuannya tentang kolaborasi agar dapat menciptakan berbagai program dan 
kegiatan literasi yang sangat dinamis, baik secara mandiri maupun melalui 
kesempatan yang diberikan oleh organisasi terkait. Sehingga kebijakan yang telah 
ditetapkan oleh pemerintah dapat terlaksana dengan maksimal dan dapat 
dikembangkan lebih lanjut. Guru dan pustakawan perlu saling mempercayai 
ketika harus berbagi peran maupun tugas pada saat kolaborasi. 

Kedua, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi 
pemerintah terkait dengan program literasi yang telah dicanangkan, bahwa 
ternyata tidak cukup hanya dengan menyusun pedoman pelaksanaan Gerakan 
Literasi serta kebijakan bahwa setiap sekolah wajib membentuk Tim Literasi 
Sekolah (terdiri dari guru dan pustakawan), namun lebih dari itu perlu adanya 
sebuah pedoman tentang bagaimana guru dan pustakawan mengembangkan 
kolaborasi agar upaya pemebntukan budaya literasi dapat terlaksana secara 
efektif. Pedoman diperlukan untuk menjelaskan aspek-aspek yang perlu 
diperhatikan dalam praktik kerja bersama serta langkah-langkah dalam 
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mewujudkannya. Melalui penelitian ini, sekolah tempat di mana high-end 
collaboration ini terwujud dapat dijadikan pilot project bagi pemerintah untuk 
menyusun sebuah landasan/platform yang terperinci mengenai praktik kolaborasi 
guru dan pustakawan. Selain itu, pemerintah perlu melakukan monitoring secara 
berkala agar setiap program yang dicanangkan terlaksana secara berkelanjutan dan 
memberikan dampak yang maksimal. Pemerintah juga perlu memperhatikan 
perubahan kebijakan yang sering terjadi pada kurikulum pendidikan di Indonesia, 
karena secara langsung akan mempengaruhi struktur yang telah dan sedang 
dibentuk. Hal tersebut akan menimbulkan pertentangan bagi agen dan perlu waktu 
untuk menciptakan respon kritis. 

Ketiga, dari penelitian yang telah dilakukan ini, peneliti lain berpeluang 
untuk melakukan penelitian dengan metode kuantitatif untuk dapat mengukur 
seberapa jauh tingkat kolaborasi guru dan pustakawan dilakukan di Indonesia, 
karena hingga studi ini dilakukan belum ditemukan studi tentang kolaborasi guru 
dan pustakawan di Indonesia. Peneliti dapat menggunakan model kolaborasi yang 
dihasilkan oleh Montiel-Overall melalui studinya. Selain itu, peneliti selanjutnya 
juga dapat mengembangkan studi pada tingkatan universitas, misalnya kolaborasi 
antara pustakawan, dosen dan staf akademik dalam mengembangkan budaya 
literasi di kalangan mahasiswa. Penelitian tersebut akan menarik karena 
lingkungan universitas mempunyai struktur yang lebih kompleks dibandingkan di 
lingkup sekolah menengah. Peneliti selanjutnya juga dapat melakukan penelitian 
dengan metode studi kasus sehingga hasil temuan yang didapat lebih spesifik dan 
mendalam.    
 
 
  



14 
 

REFERENSI 
Bagyoastuti, Widya Setyaningrum & Wijayanti, Wiwik. (2016). Peran Kepala 

Sekolah dan Pustakawan dalam Pemberdayaan Perpustakaan SD 
Muhammadiiyah Sapen dan SD Negeri Giwangan. Jurnal Akuntabilitas 
Manajemen Pendidikan, Vol.4 No.1, 131-145. 

Baharuddin, M. F., Saad, M. S. M., & Hasnol, W. M. H. W. (2014). Collaboration 
of school teachers and teacher-librarians: A study of teachers’ perceptions. 
Vision 2020: Sustainable Growth, Economic Development, and Global 
Competitiveness - Proceedings of the 23rd International Business 
Information Management Association Conference, IBIMA 2014, 1, 32–37. 
Retrieved from http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-
84906270563&partnerID=tZOtx3y1 

Beers, C. S., Beers, J. W., & Smith, J. O. (2009). A Principal’s Guide to Literacy 
Instruction. New York: Guilford Press. 

Butler et al., (2004). Collaboration and Self-Regulation in Teachers’ Professional 
Development. Teaching and Teacher Education, Vol. 20 No. 2, pp.435-455, 
Retrieved from doi:10.1016/j.tate.2004.04.003. 

Cooper, O. P., & Bray, M. (2011). School Library Media Specialist-Teacher 
Collaboration : Characteristics, Challenges, Opportunities. TechTrends, 
55(4). 

D’Agata, G. (2016). Teachers + School Librarians = Student Achievement : When 
Will We Believe It ? University of Nevada. Retrieved from 
http://digitalscholarship.unlv.edu/thesesdissertations/2659 

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. (2016a). Panduan Gerakan Literasi 
Sekolah di Sekolah Menengah Pertama. Jakarta: Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan. 

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. (2016b). Panduan Gerakan Literasi 
Sekolah di Sekolah Menengah Atas. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. 

Dispendik Surabaya. (2015). Kaji Budaya Literasi di Surabaya, Kemendikbud 
Adakan Semiloka, 25 November, diakses 2 Maret 2017, melalui 
http://dispendik.surabaya.go.id/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=3822&catid=2&Itemid=101&lang=en   

Eri, Thomas & Pihl, Joron. (2016). The Challenge of Sustaining Change: 
Contradictions within the Development of Teacher and Librarian 
Collaboration. Educational Action Research, ISSN: 0965-0792 (Print) 1747-
5074 (Online), diakses pada 24 Oktober 2017, melalui 
http://www.tandfonline.com/loi/reac20 

Giddens, Anthony. (2004). The Constitution of Society: Teori Strukturasi untuk 
Analisis Sosial. Malang: Citra Mentari Group. 

Giddens, Anthony. (2010). Teori Strukturasi: Dasar-dasar Pembentukan Struktur 
Sosial Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Herry-Priyono, B. (2002). Anthony Giddens: Suatu Pengantar. Jakarta: KPG. 
Hidayah, Fatimah Nuur. (2016). Peranan Guru dan Pustakawan dalam Penerapan 

Literasi Informasi di SD Muhammadiyah Condongcatur Yogyakarta. 
Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 



15 
 

IFLA. (2015). IFLA School Library Guidelines. Netherlands: International 
Federation of Library Associations and Institution. Retrieved from 
https://www.ifla.org/publications/node/9512 

Kucer, Stephen B. (2001). Dimensions of Literacy: A Conceptual Base for 
Teaching Reading and Writing in School Setting. New York: Routledge. 

Lai, J., Tong, K., Wei, D., & Pokfulam. (2013). Collaboration between Teachers 
and Librarians for Information Literacy Curriculum: A Case Study of a 
Hong Kong Secondary School. Journal of Studies in Education, 3(3), 75–91. 
https://doi.org/10.5296/jse.v3i3.3859 

Latham, Don, Gross, Melissa & Witte, Shelbie. (2013). Preparing Teachers and 
Librarians to Collaborate to Teach 21st Century Skills: Views of LIS and 
Education Faculty. School library Research, Vol. 16, 2013, ISSN: 2165-
1019, diakses pada 02 Maret 2017, melalui www.ala.aasl/slr 

Maulipaksi, Desliana. (2015). Mendikbud Luncurkan Gerakan Literasi Sekolah. 
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2015/08/mendikbud-luncurkan-
gerakan-literasi-sekolah-4514-4514-4514, 19 Agustus 2015  

Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. (1994). Qualitative Data Analysis: 
An Expanded Source Book. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 

Mokhtar, I. A., & Majid, S. (2006). An exploratory study of the collaborative 
relationship between teachers and librarians in Singapore primary and 
secondary schools. Library & Information Science Research, 28(2), 265–
280. https://doi.org/10.1016/j.lisr.2006.03.005 

Mokhtar, Intan Azura & Majid, Shaheen. (2006). An Exploratory Study of the 
Collaborative Relationship between Teachers and Librarian in Singapore 
Primary and Secondary School. Library & InformationScience Research, 
Vol. 28, pp. 265-280. 

Moleong, Lexy J. (2004). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja 
Rosdakarya. 

Montiel-Overall, P. (2005). Toward a Theory of Collaboration for Teachers and 
Librarians. School Library Media Research, 8(April), 1–36. 

Montiel-Overall, P. (2007). Research on teacher and librarian collaboration: An 
examination of underlying structures of models. Library & Information 
Science Research, 29(2), 277–292. https://doi.org/10.1016/j.lisr.2007.04.006 

Montiel-Overall, P. (2008). Teacher and librarian collaboration: A qualitative 
study. Library & Information Science Research, 30(2), 145–155. 
https://doi.org/10.1016/j.lisr.2007.06.008 

Montiel-Overall, P., & Hernández, A. C. R. (2012). The effect of professional 
development on teacher and librarian collaboration: Preliminary findings 
using a revised instrument, TLC-III. School Library Research, 15, 1–25. 
Retrieved from http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-
84870035266&partnerID=tZOtx3y1 

Montiel-Overall, Patricia & Anthony C.R. Hernández. (2012). The Effect of 
Professional Development on Teacher and Librarian Collaboration: 
Preliminary Findings Using a Revised Instrument, TLC-III. School Library 
Research, Vol. 15, American Association of School Librarians, diakses 24 
Juli 2017, melalui http://www.ala.org/aasl/slr/volume15/overall-hernandez 

Montiel-Overall, Patricia. (2005). Toward a Theory of Collaboration for Teachers 
and Librarians. School Library Media Research, Vol. 8, pp. 1-36, American 



16 
 

Association of School Librarians, diakses 24 Juli 2017, melalui 
http://www.ala.org/aasl/sites/ala.org.aasl/files/content/aaslpubsandjournals/s
lr/vol8/SLMR_TheoryofCollaboration_V8.pdf 

Montiel-Overall, Patricia. (2008). Teacher and Librarian Collaboration: A 
Qualitative Study. Library & Information Science Research, Vol. 30, pp. 
145-155. 

Muhadjir, Noeng. 1996. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Ke-3. 
Yogyakarta: Rake Sarasin. 

Mursyid, Moh. (2016). Membumikan Gerakan Literasi di Sekolah. Yogyakarta: 
Ladang Kata. 

Nurpratiwi, Suci. (2017). Peran Guru dan Perpustakaan Sekolah terhadap 
Peningkatan Literasi Informasi Siswa dalam Pendidikan Agama Islam. 
Tesis. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 

Pendit, Putu Laxman. (2015). Dari Teknis ke Transformatif: Perkembangan 
Aspirasi Pustakawan tentang Literasi Informasi di Sekolah Indonesia pada 
Masa Awal Pengenalannya. ACARYA PUSTAKA, Vol.1 No.2 ISSN 2442-
4366, diakses 17 Desember 2017, melalui 
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/   

Peterson, D. L. (1999). Collaboration in teaching and learning. In B. K. Stripling 
(Ed.), Learning and libraries in an information age (pp. 133–162). 
Englewood, CO7 Libraries Unlimited, Inc. 

Pham, Hue Thi & Tanner, Kerry. (2015). Collaboration between Academics and 
Library Staff: A Structurationist Perspective. Australian Academic & 
Research Libraries, Vol. 46, No. 1, pp. 2-18. 

Pihl, Joron, Kooij, Kristin Skinstad van der & Carlsten, Tone Cecile. (2017). 
Teacher and Librarian Partnership in Literacy Education in the 21st 
Century. Rotterdam: Sense Publishers. 

Ritzer, George & Goodman, Douglas J. (2005). Teori Sosiologi Modern. Edisi ke-
6. Jakarta: Kencana. 

Russell, S. (2002). Teachers and librarians: Collaborative relationships. Teacher 
Librarian, 29(5), 35–38. 

Satgas GLS Ditjen Dikdasmen. (2016a). Strategi Literasi dalam Pembelajaran di 
Sekolah Menengah Pertama. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan 
Kebudayaan. 

Satgas GLS Ditjen Dikdasmen. (2016b). Strategi Literasi dalam Pembelajaran di 
Sekolah Menengah Pertama. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan 
Kebudayaan. 

Schlueter, Laura. (2015). The Influence of Teacher and School Librarian 
Collaboration on Reading. Research Paper. USA: University of Central 
Missouri, diakses pada 24 Juli 2017, melalui 
https://centralspace.ucmo.edu/bitstream/handle/123456789/425/Schlueter20
1530_RP_Influence.pdf?sequence=7&isAllowed=y 

Sugiyono. (2005). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 
UNESCO. (2003). Literacy, a UNESCO Perspective, diakses pada 22 Juli 2018 

melalui 
https://unesdoc.unesco.org/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedA
ttachment/attach_import_9663923b-ef1a-4888-b38a-
5a4e6a89ec41?_=131817engo.pdf 



17 
 

UNESCO. (2004). The Plurality of Literacy and Its Implication for Policies and 
Programmes. France: UNESCO Education Sector Position Paper.  

White, Wendy. (2014). The Effect of Collaboration between Library Media 
Specialist and Teachers on Students Achievement when Incorporating 
Technology. Research Paper. USA: University of Central Missouri, diakses 
pada 24 Juli 2017, melalui 
http://centralspace.ucmo.edu/bitstream/handle/123456789/376/White_LIBR
ARY.pdf?sequence=1 

Winer, M., & Ray, K. (1994). Collaboration handbook: Creating, sustaining and 
enjoying the journey. St. Paul, MN7 Amherst H. Wilder Foundation. 

World Economic Forum. (2016). What are the 21st Century Skills Every Student 
Needs?, Diakses pada 23 April 2018 melalui, 
https://www.weforum.org/agenda/2016/03/21st-century-skills-future-jobs-
students/ 

_______, Kompetisi Literasi "Ceritamu Inspirasiku". 
http://sma.alhikmahsby.sch.id/baca/kompetisi-literasi-ceritamu-inspirasiku,  
22 Agustus 2016 

_______, Peringati Hardiknas 2014 dengan Deklarasi Surabaya Kota Literasi. 
https://dispendik.surabaya.go.id/website/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=1813:peringati-hardiknas-2014-dengan-deklarasi-surabaya-
kota-literasi&catid=2&Itemid=101&lang=en, 2 Mei 2014 

_______, SMA Khadijah Surabaya Ditunjuk Sekolah Literasi Nasional. 
https://jatim.antaranews.com/lihat/berita/174904/sma-khadijah-surabaya-ditunjuk-
sekolah-literasi-nasional, 26 Maret 2016 
 


