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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perpustakaan sekolah merupakan  perpustakaan yang ada di sekolah untuk 

melayani para peserta didik dalam memenuhi kebutuhan informasi (Suherman, 

2009:20). Penyelenggaraan perpustakaan sekolah bukan hanya untuk 

mengumpulkan dan menyimpan buku-buku bacaan, tetapi dengan adanya 

penyelenggaraan perpustakaan sekolah diharapkan dapat membantu siswa dan 

guru menyelesaikan tugas-tugas dalam proses belajar mengajar. Oleh sebab itu 

segala macam buku yang dimiliki perpustakaan sekolah harus dapat menunjang 

proses belajar mengajar. 

Perpustakaan sekolah sangat membantu siswa sebagai sumber belajar 

untuk mencari informasi, menambah pengetahuan siswa, memperluas wawasan 

maupun untuk meningkatkan kegiatan membaca siswa. Kegiatan membaca siswa 

akan lebih nyaman berada di perpustakaan, karena dalam perpustakaan terdapat 

bahan bacaan yang menyenangkan untuk siswa dan media belajar yang menarik 

yang dapat digunakan sebagai sumber belajar. 

Selain indikasi manfaat tersebut siswa diharapkan mampu mencari, 

menemukan, menyaring, dan menilai informasi, terbiasa belajar mandiri, terlatih 

ke arah tanggung jawab, selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, dan sebagainya. Oleh karena itu, perpustakaan sekolah merupakan 

bagian penting dari program penyelenggaraan pendidikan tingkat sekolah yang 

memiliki fungsi dan manfaat untuk mendukung penyelenggaraan perpustakaan 

sekolah. Menurut Yusuf, perpustakaan sekolah memilki empat fungsi umum, 
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yaitu: (1) Fungsi edukatif adalah secara keseluruhan segala fasilitas, sarana dan 

prasarana perpustakaan sekolah, terutama koleksi dapat membantu murid dalam 

proses belajar; (2) Fungsi informatif dari perpustakaan sekolah adalah 

mengupayakan penyediaan koleksi yang bersifat memberi tahu akan hal-hal yang 

berhubungan dengan kepentingan guru dan murid; (3) Fungsi kreasi bukan 

merupakan fungsi utama, namun sangat penting kedudukannya dalam upaya 

peningkatan intelektual dan inspirasi; (4) Fungsi riset membuat koleksi yang ada 

di perpustakaan sekolah menjadi bahan untuk melakukan riset atau penelitian 

sederhana (dalam Novriliam, 2012:142) . 

Berdasarkan manfaat dan fungsi dari perpustakaan sekolah, maka 

perpustakaan sekolah dapat disebut sebagai pusat sumber belajar seperti yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (SISDIKNAS), Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa : 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara”.  

 

Diperlukan sarana atau wadah dapat menunjang proses belajar dan 

pembelajaran yaitu perpustakaan. Perpustakaan sekolah dasar merupakan bagian 

dari perpustakaan sekolah yang berada pada satuan pendidikan formal di 

lingkungan pendidikan dasar dan menengah yang merupakan bagian integral dari 

kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan pusat sumber belajar untuk 

mendukung tercapainya tujuan sekolah tersebut. 

Dalam mewujudkan perpustakaan sekolah yang memiliki fungsi dan 

manfaat sebagai pusat sumber belajar maka setiap perpustakaan sekolah 
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diharapkan untuk menyelenggarakan perpustakaan secara efisien dan efektif. 

Menurut Yusuf (2005:9) hal-hal yang terkait dalam penyelenggaraan 

perpustakaan adalah: koleksi perpustakaan dan pengadaanya, pengolahan koleksi, 

pelayanan perpustakaan, serta sarana dan prasarana perpustakaan. 

Perpustakaan sekolah disediakan buku-buku baik buku-buku fiksi maupun 

non fiksi, dan bahan-bahan yang bukan berupa buku (non book material) seperti 

majalah, bulletin, surat kabar, pamflet, artikel, peta, dan sebagainya. Semua ini 

akan memberikan informasi dan pengetahuan baru yang diperlukan siswa.   

Penyelenggaraan perpustakaan yang baik dan benar meliputi koleksi 

perpustakaan, pengolahan koleksi dan pustaka, pelayanan perpustakaan, sarana 

dan prasarana perpustakaan. Namun pada kenyataannya, masih banyak juga 

sekolah yang kurang memperhatikan penyelenggaraan perpustakaan sekolah, 

sehingga warga sekolah khususnya murid kurang menyadari keberadaan 

perpustakaan sekolah untuk dimanfaatkan sebagai pusat sumber belajar mengajar. 

Sehubungan dengan penyelenggaraan perpustakaan sekolah, di negara kita 

Indonesia ini, masih banyak sekolah-sekolah yang masih belum 

menyelenggarakan perpustakaan sekolah terutama di SD. Adapun sekolah yang 

sudah menyelenggarakan perpustakaan sekolah tetapi belum memiliki buku-buku 

yang memadai yang dapat memenuhi kebutuhan baik bagi siswa sebagai sumber 

belajar maupun guru-guru sebagai sumber mengajar. Selain itu, permasalahan 

yang lainnya adalah usaha pengelolahannya, sekolah yang telah memiliki buku-

buku yang cukup memadai tetapi kurang dikelola dengan baik baik oleh sekolah. 

Kondisi tersebut disebabkan karena biaya yang kurang memadai, biaya atau 
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anggaran tersebut merupakan salah satu faktor yang memang berpengaruh 

terhadap penyelenggaraan perpustakaan sekolah.  

Sekolah Dasar yang jumlahnya sekitar 155 ribu sekolah, tidak memiliki 

fasilitas perpustakaan yang memadai. Kalaupun ada, buku pelajaran dan buku 

bacaan umum tidak terkoleksi secara lengkap (Suherman, 2009:75). Sementara 

mengenai ketentuan jumlah koleksi perpustakaan, dapat mengacu pada SPM 

(Standar Pelayanan Minimal) yang mengatakan bahwa tidak akan ada koleksi 

perpustakaan yang lengkap, yang ada adalah koleksi yang berdasarkan pada 

kebutuhan. Standar yang dibuat oleh lembaga yang memiliki otoritas dalam 

perpustakaan hanya menganjurkan jumlah minimal yang ideal yang harus dimiliki 

perpustakaan sekolah.  

SDN Mojorejo 01 Batu merupakan salah satu sekolah yang memiliki 

perpustakaan dimana perpustakaan ini sebagai tempat belajar di sekolah selain di 

dalam kelas. Kondisi perpustakaan SDN Mojorejo 1 Batu secara umum sudah 

baik, hal ini dilihat dari bahan pustaka yang bervariasi fiksi maupun non fiksi 

serta fasilitas yang cukup memadai seperti rak buku, rak majalah, lemari, lemari 

katalog, tempat membaca yang dilengkapi dengan meja dan kursi, sumber belajar 

seperti globe, torso, dan kit. Selain itu fasilitas perpustakaan juga dilengkapi 

dengan komputer, TV dan DVD player. Guru sering memutar film pembelajaran 

menggunakan DVD player kepada siswa, agar siswa tidak bosan belajar di dalam 

kelas. Fasilitas yang lengkap juga didukung dengan ruang perpustakaan yang 

cukup luas yaitu 56 m
2 

(7m x 8m). Ruang perpustakaannya bersih dan nyaman, 

berada di lantai 2 dekat dengan ruang kelas V. 
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Peneliti melakukan observasi awal pada tanggal 5 November 2014 di SDN 

Mojorejo 01  Batu. Kepala sekolah  menerangkan bahwa siswa berkunjung ke 

perpustakaan sekolah jika diberi tugas oleh guru dan  ada koleksi buku-buku baru 

yang datang. Setelah itu jika tidak ada koleksi buku baru siswa malas berkunjung 

ke perpustakaan sekolah. Siswa yang berkunjung ke perpustakaan sekolah setiap 

harinya sedikit, hal tersebut diperkuat dengan jumlah peminjaman buku di 

perpustakaan rendah. Guru dalam waktu tertentu melakukan pembelajaran di 

perpustakaan sekolah. Berkaitan dengan hal tersebut maka peneliti akan meneliti 

tentang “Analisis Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah Sebagai  Sumber Belajar 

Siswa di SDN Mojorejo 01 Junrejo, Batu.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pemanfaatan perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar 

di SDN Mojorejo 01 Batu? 

2. Apa kendala yang dihadapi sekolah dalam mengembangkan 

perpustakaan sekolah di SDN Mojorejo 01 Batu? 

3. Bagaimana upaya yang dilakukan sekolah dalam mengembangkan 

perpustakaan sekolah di SDN Mojorejo 01 Batu? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pemanfaatan perpustakaan 

sekolah sebagai sumber belajar di SDN Mojorejo 01 Batu. 
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2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kendala yang dihadapi 

sekolah dalam mengembangkan perpustakaan sekolah di SDN 

Mojorejo 01 Batu. 

3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan 

sekolah dalam mengembangkan perpustakaan sekolah di SDN 

Mojorejo 01 Batu. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dibagi menjadi dua secara teoritik dan praktis, yaitu : 

Secara teoritik  

1. Penelitian ini dapat mendeskripsikan pemanfaatan perpustakaan sekolah 

sebagai sumber belajar siswa. 

2. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai dasar pengembangan penelitian-

penelitian selanjutnya yang berkenaan tentang pemanfaatan perpustakaan 

sekolah sebagai sumber belajar siswa. 

Secara praktis  

Bagi guru 

1. Memberi saran kepada guru dalam mengelolah perpustakaan sekolah 

2. Memberi motivasi kepada guru agar dapat memanfaatkan 

perpustakaan sekolah sebagai sumber informasi pengetahuan dan 

tempat belajar yang menyenangkan 

Bagi sekolah 

1. Mengoptimalkan peran perpustakaan sekolah sebagai sumber 

informasi dan sumber pengetahuan bagi seluruh warga sekolah. 
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Bagi peneliti 

1. Memberikan pengalaman terhadap peneliti tentang kondisi 

perpustakaan sekolah dan mengetahui cara mengelolah perpustakaan 

sekolah dengan baik. 

E. Definisi Istilah 

1. Pemanfaatan adalah aktifitas menggunakan sesuatu untuk mencapai 

tujuan tertentu. 

2. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang ada di sekolah untuk 

melayani para peserta didik dalam memenuhi kebutuhan informasi 

(Suherman, 2009:20). 

3. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan 

kegiatan belajar yang secara fungsional dapat digunakan untuk membantu 

optimalisasi hasil belajar (Sanjaya, 2008 : 228) 

 

F. Batasan Masalah 

1. Pemanfaatan perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar di SDN 

Mojorejo 01 Batu. 

2. Kendala dan upaya yang dilakukan sekolah dalam mengembangkan 

perpustakaan sekolah di SDN Mojorejo 01 Batu. 

 


