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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan nasional sedang mengalami berbagai perubahan yang cukup 

mendasar, terutama berkaitan dengan Undang-Undang Sistem pendidikan 

Nasional, manajemen, dan kurikulum, yang diikuti oleh perubahan-perubahan 

lainnya. Perubahan tersebut diharapkan dapat memecahkan berbagai 

permasalahan pendidikan, baik masalah konvensional maupun masalah yang 

muncul bersamaan hadirnya ide baru (masalah inovatif). Selain itu, melalui 

perubahan tersebut diharapkan terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan 

kulaitas pendidikan (Mulyasa, 2004:3).  

Upaya untuk meningkatkan kualitas suatu bangsa, pemerintah telah 

memberikan beberapa layanan baik di perusahaan, masyarakat sekitar, dan 

sekolah. Pada lingkungan sekolah pemerintahpun telah melengkapi sekolah 

dengan sarana dan prasarana sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas bangsa 

Indonesia. Sarana dan prasarana tersebut meliputi renovasi gedung, media dan 

sumber belajar, buku paket, bantuan buku perpustakaan, bahkan pembangunan 

gedung perpustakaan sekolah dilaksanakan oleh pemerintah agar angka melek 

huruf di Indonesia lebih meningkat. 

Berbagai usaha untuk meningkatkan minat dan kemampuan membaca 

peserta didik Sekolah Dasar sudah lama digalakkan oleh masyarakat maupun 

pemerintah. Informasi yang kian derasnya, yang harus diserap oleh peserta didik  

di Sekolah Dasar melalui media tulisan semakin terasa dibutuhkan. Informasi 

yang dibutuhkan, baik untuk keperluan belajar maupun kebutuhan peserta didik 
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sehari-hari tidak mungkin diajarkan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas 

dalam bentuk buku teks atau buku paket tetapi juga berasal dari surat kabar, 

majalah, kamus, ensiklopedia, atu media tulis lainnya. Dimana media tulis 

tersebut disediakan di Perpustakaan Sekolah sebagai sumber informasi utama bagi 

peserta didik. (Rahim, 2008:1) 

Perpustakaan mempunyai arti sebagai suatu tempat yang didalamnya 

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, 

komputer,dll. (Pawit, 2005:1) 

Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang ada di sekolah untuk 

melayani para peserta didik dalam memenuhi kebutuhan informasi. Sebagai 

sebuah lembaga, sekecil apa pun perpustakaan sekolah pasti memiliki organisasi 

dengan melihat kompleksitas masalah keperpustakaan  dalam menghadapi dunia 

pendidikan, sekarang ini perpustakaan tidak bisa ditangani sendiri. (Suherman, 

2009:20) 

       Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perpustakaan sekolah  

kumpulan bahan pustaka, baik berupa buku-buku maupun bukan buku yang 

diorganisasikan secara sistematis dalam suatu ruang sehingga dapat membantu 

murid-murid dan guru-guru untuk memenuhi informasi serta juga dapat 

bermanfaat dalam proses belajar mengajar di sekolah. 

Hasil observasi yang telah peneliti lakukan, pada kenyataannya SDN Pagak 

01 merupakan salah satu Sekolah Dasar Negeri yang memiliki sarana dan prasara 

lengkap mulai dari gedung sekolah berjumlah 12, kantin, kantor guru dan kepala 
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sekolah, mushola, kamar kecil, rumah penjaga, pos satpam bahkan memiliki 

gedung perpustakaan sendiri.  

       Perpustakaan Sekolah Dasar Pagak 01 merupakan salah satu sumber 

pembelajaran sekaligus pendukung dari kurikulum sekolah. Pada saat ini jumlah 

peserta didik SDN Pagak 01 adalah 387  peserta didik. Seharusnya kebutuhan 

buku-buku dan informasi penting sangat diperlukan sebagai pendukung untuk 

mengembangkan minat baca peserta didik. Potensi inilah yang menyebabkan 

keberadaan perpustakaan sekolah menjadi sangat penting. 

       Menurut hasil wawancara dengan petugas perpustakaan yang juga berprofesi 

sebagai guru kelas dan guru bidang studi di SDN Pagak 01 Kecamatan Pagak 

Kabupaten Malang pada tanggal 01 April 2013 bahwa sebelumnya perpustakaan 

sekolah di SDN Pagak 01 Kecamatan Pagak Kabupaten Malang masih belum 

maksimal difungsikan, karena kurangnya tenaga perpustakaan sekolah, kurangnya 

buku/koleksi di perpustakaan sekolah. Sehingga buku di perpustakaan sekolah 

juga jarang ada yang meminjam, kurangnya kesadaran peserta didik untuk 

membaca. 

Mulai tahun ajaran baru setalah Agustus 2012, perpustakaan mulai 

difungsikan kembali. Melalui pengajuan proposal oleh kepala sekolah, pemerintah 

memberikan bantuan buku-buku yang tidak sedikit jumlah buku yang diberikan. 

Koleksi buku yang ada di perpustakaan sekolah berdasarkan judul buku meliputi  

(000) Karya Umum berjumlah 206, (100) Filsafat dan Psikologi berjumlah 90, 

(200) Agama berjumlah 152, (300) Ilmu Sosial berjumlah 78, (400) Bahasa 

berjumlah 54, (500) Ilmu murni berjumlah 235, (600) Ilmu terapan berjumlah 50, 

(700) Kesenian, Hiburan, dan Olah Raga berjumlah 121, (800) Kesusastraan 
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berjumlah 171, (900) Geografi dan Sejarah berjumlah 153. Masing-masing judul 

buku memiliki jumlah 2 buku. Buku Referensi meliputi Kamus Bahasa Indonesia 

3, Kamus Bahasa Inggris 3, Ensiklopedia PKN 6, Ensiklopedi Bahasa Indonesai 

dan sastra 3, Ensiklopedi Matematika, IPA, IPS ,SBK, Penjas keseluruhan 3. 

Jumlah keseluruhan buku adalah 2,650 buku. 

Besarnya sumbangan buku yang diberikan oleh pemerintah diharapkan 

mampu meningkatkan minat baca peserta didik di SDN Pagak 01. Selain itu untuk 

menunjang keberhasilan tersebut Kepala Sekolah SDN Pagak 01 menambah 

tenaga petugas perpustakaan sekolah yaitu guru-guru di SDN Pagak 01 untuk 

menjadi petugas perpustakaan sekolah. Karena selain harus mampu meluangkan 

waktu saat istirahat sebagai petugas perpustakaan harus pandai dalam melakukan 

manajemen perpustakaan sekolah secara maksimal.  

       Sebagai penunjang pengelolaan perpustakaan sekolah, petugas perpustakaan 

juga dibekali dengan buku pedoman perpustakaan sekolah.  Seperti penempatan 

buku juga  dijajarkan menurut nomor dan jenis buku sesuai dengan buku panduan 

yang ada. Sebagai petugas perpustakaan juga harus memiliki pengetahuan luas 

dan mengetahui isi dan ciri khas setiap referensi, seperti kamus, buku, 

ensiklopedia, dll, serta petugas perpustakaan juga harus mempunyai sikap lemah 

lembut, sabar, tidak cepat bosan, dan putus asa, dan yang lebih penting petugas 

perpustakaan harus mampu mengadakan “human relation” dengan pengunjung 

perpustakaan sekolah sehingga pengunjung tidak merasa takut minta bantuan 

kepada petugas, pengunjung merasa aman apabila sedang berada di dalam 

perpustakaan sekolah. 
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Pada kegiatan pembelajaran, terlihat guru mengajak peserta didik belajar di 

perpustakaan sekolah. Hal tersebut dijadikan tujuan agar peserta didik lebih 

mengenal dan dekat dengan perpustakaan sekolah dan dapat memperlihatkan 

berbagai sumber bacaan yang ada di perpustakaan sekolah. 

Membaca merupakan kegiatan penting yang perlu dijadikan kebiasaan 

khususnya oleh peserta didik. Karena dengan berkunjung ke perpustakaan sekolah 

selain dapat membaca buku yang diinginkan. Indikator peserta didik yang 

memiliki indikator minat baca tinggi adalah rajin mengunjungi perpustakaan 

sekolah, rajin mencari berbagai koleksi pustaka, kemanapun pergi selalu 

membawa bahan bacaan, rajin meminjam buku di perpustakaan sekolah, selalu 

mencari koleksi puastaka meskipun tidak ada tugas dari guru, waktu luangnya 

selalu dimanfaatkan untuk membaca buku ilmu perngetahuan. 

Beberapa indikator di atas yang menunjukkan bahwa peserta didik memiliki 

minat yang tinggi untuk membaca dapat diketahui oleh guru di sekolah. Di 

sekolah yang telah memiliki perpustakaan sendiri juga dapat diketahui peserta 

didik yang suka dengan membaca, yaitu dapat diketahui dari intensitas berkunjung 

ke perpustakaan sekolah. Karena peserta didik yang memiliki minat yang tinggi 

untuk membaca  dapat diketahui dari seringnya berkunjung ke perpustakaan 

sekolah.  

Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul “  Studi 

Intensitas Kunjungan ke Perpustakaan Sekolah sebagai indikator Minat Baca 

Peserta Didik di SDN Pagak 01 Kecamatan Pagak Kabupaten Malang”.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1. Berapakah jumlah kunjungan peserta didik ke perpustakaan sekolah di  SDN 

Pagak 01 Kecamatan Pagak Kabupaten Malang ? 

2. Apa sajakah tujuan peserta didik mengunjungi perpustakaan sekolah? 

3. Koleksi buku apa yang paling banyak dipinjam oleh peserta didik? 

4. Bagaimanakah pelayanan petugas perpustakaan di SDN Pagak 01 Kecamatan 

Pagak Kabupaten Malang? 

 

C. Tujuan penelitian 

1. Mengetahui jumlah kunjungan peserta didik ke perpustakaan sekolah di SDN 

Pagak 01 Kecamatan Pagak Kabupaten Malang. 

2. Mengetahui tujuan peserta didik mengunjungi perpustakaan sekolah di SDN 

Pagak 01 Kecamatan Pagak Kabupaten Malang. 

3. Mengetahui koleksi buku yang paling banyak dipinjam oleh peserta didik di 

SDN Pagak 01 Kecamatan Pagak Kabupaten Malang. 

4. Mengetahui pelayanan petugas perpustakaan sekolah kepada peserta didik di 

perpustakaan sekolah SDN Pagak 01 Kecamatan Pagak Kabupaten Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun manfaat secara praktis. Adapun manfaat secara teoritis yaitu penelitian ini 

dapat menumbuhkembangkan minat baca peserta didik melalui kunjungan ke 
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perpustakaan sekolah. Sedangkan manfaat penelitian secara praktis dapat 

memberikan manfaat bagi: 

1. Bagi Peserta Didik 

Melatih sejak dini pentingnya membaca, karena dengan membaca maka 

dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peserta didik di SDN Pagak 01 

Kecamatan pagak Kabupaten Malang. 

2. Bagi Petugas perpustakaan sekolah 

Dapat memberikan gambaran seberapa pentingkah layanan petugas 

perpustakaan yang baik terhadap pengunjung di perpustakaan sekolah, 

memberikan rangsangan kepada petugas perpustakaan sekolah untuk lebih 

memperhatikan keberadaan perpustakaan sekolah, memperoleh hasil yang 

maksimal dalam pencapaian belajar. 

3. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai perbaikan untuk 

mengembangkan minat baca peserta didik melalui kunjungan di perpustakaan di 

SDN Pagak 01 Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, selain itu juga dapat 

memberikan masukan kepada guru kelas bahwa pembelajaran tidak hanya dapat 

dilakukan di kelas saja, tetapi juga dapat dilakukan di perpustakaan sebagai sarana 

sumber belajar. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat memberikan strategi/ upaya 

yang terbaru untuk mengembangkan minat baca peserta didik di SDN Pagak 01 

Kecamatan Pagak Kabupaten Malang. 
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E. Batasan Istilah 

       Sebagai upaya menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, berikut 

disajikan batasan beberapa istilah kunci. 

1. Intensitas diartikan sebagai keadaan (tingkat, ukuran) intens (kuatnya, 

hebatnya, bergeloranya, dsb). (Tim Pustaka, 1997) 

2. Kunjungan merupakan berasal dari kata kunjung yang mendapat akhiran –an 

sehingga menjadi kunjungan yang bermakna pergi (datang) untuk menengok 

(menjumpai). Mengunjungi berarti mendatangi untuk menjumpai. (Tim 

Pustaka, 1997) 

3. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang ada di sekolah yang 

digunakan untuk untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi warga sekolah, 

khususnya guru dan peserta didik. Perpustakaan sekolah tersebut sangat 

berperan sebagai media dan sarana untuk menunjang Kegiatan Belajar 

Mengajar (KBM) di sekolah, sehingga merupakan bagian integral dari 

program penyelenggaraan pendidikan tingkat sekolah. (Pawit, 2005:2) 

4. Minat menjelaskan bahwa minat sering disebut sebagai “interest”. Minat 

dapat dikelompokkan sebagai sifat atau sikap (traits ar attitude) yang 

memiliki kecenderungan-kecenderungan atau tendensi tertentu. Minat dapat 

merepresentasikan tindakan-tindakan (represent motives). Minat tidak dapat 

dikelompokkan sebagai pembawaan tetapi sifatnya dapat diusahakan, 

dipelajari, dan dikembangkan. (Bafadal,2001:191) 

5. Membaca dalam arti yang amat sederhana adalah melakukan berbagai 

kegiatan yang dapat memperkaya pengetahuan serta memperluas wawasan 

untuk dapat membentuk watak dan sikap yang menyebabkan pengetahuan 
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seseorang bertambah. Sumber bacaan adalah bisa dari buku, malajah, ataupun 

surat kabar. (Idris,2002:17) 

6. Peserta Didik yaitu individu yang sedang berada dalam proses pertumbuhan 

dan perkembangan, baik fisik maupun psikis menurut fitrahnya masing-

masing. Sebagai individu yang tengah tumbuh dan berkembang, peserta didik 

memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik 

optimal. (Supriyadi ,2010:68). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


