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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan peraturan pemerintah pada dasarnya setiap satuan lembaga 

pendidikan yaitu sekolah, wajib memiliki sarana dan prasarana yang mendukung 

proses belajar para peserta didik dan juga guru. Salah satu fasilitas tersebut yaitu 

perpustakaan sekolah. Menurut Darmono (2007:10) perpustakaan adalah salah 

satu bentuk organisasi sumber belajar yang menghimpun berbagai informasi 

dalam bentuk buku dan bukan buku yang dapat dimanfaatkan oleh pemakai (guru, 

siswa, dan masyarakat) dalam upaya mengembangkan kemampuan dan 

kecakapan. Perpustakaan sebagai sumber belajar mengemban beberapa fungsi 

yang vital. Fungsi perpustakaan tersebut akan dapat berjalan dengan baik apabila 

didukung oleh beberapa hal seperti pengembangan koleksi yang sesuai, organisasi 

dan penguatan kelembagaan perpustakaan, pelayanan, penyediaan sarana dan 

prasarana, serta program promosi dan pengembangan perpustakaan. 

Setiap jenjang pendidikan sekolah wajib memiliki perpustakaan sekolah, 

baik pada jenjang sekolah dasar sampai tingkat sekolah menengah. Kenyataan di 

lapangan, peneliti menemukan fakta yang berbeda dari yang diharapkan. Peneliti 

melakukan observasi awal pada salah satu SD Negeri di Kecamatan Ploso 

Kabupaten Jombang yaitu SD Negeri Tanggungkramat. Observasi awal yang 

dilakukan peneliti dengan mengamati berbagai aspek yang bisa diamati mulai dari 

pembelajaran, manajemen, dan sebagainya. Pelaksanaan observasi pada aspek 

manajemen khususnya pada sarana dan prasarana peneliti menemukan fakta 

mengenai sarana sekolah yang kurang memadai yaitu gedung perpustakaan 
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sekolah. Gedung perpustakaan SD Negeri Tanggungkramat ditempatkan menjadi 

satu dengan kantor guru, ruang tata usaha/administrasi serta ruang kepala sekolah. 

Setelah itu, peneliti mulai tertarik untuk melakukan observasi lebih lanjut 

mengenai perpustakaan di SD Negeri Tanggungkramat tidak hanya mengamati 

kondisi gedung perpustakaan. Observasi dilakukan pada pengelolaan 

perpustakaan sekolah. Peneliti menemukan fakta bahwa perpustakaan yang 

dimiliki SD Negeri tersebut tidak dikelola sebagaimana layaknya sebuah 

perpustakaan sekolah. Koleksi (buku-buku yang dimiliki) pada umumnya sudah 

usang tidak sesuai lagi dengan perkembangan kurikulum sekolah yang digunakan. 

Di samping itu, perpustakaan yang terdapat di sekolah tersebut tidak memiliki 

petugas pengelola perpustakaan secara khusus sehingga perpustakaan tidak 

terawat. Hal ini diperparah dengan adanya tindakan hampir semua guru yang 

hanya menggunakan perpustakaan tanpa disertai perawatan atau tindakan untuk 

mengelolanya. Hal ini berarti perpustakaan di sekolah tersebut masih belum 

dikelola dengan baik.  

Keberadaan perpustakaan yang hanya sekedar sebagai gudang buku tanpa 

adanya aktivitas belajar dari peserta didik sehingga menciptakan suasana yang 

pasif dan hanya dijadikan pajangan sekolah saja. Selain itu masih banyak 

perpustakaan yang tidak memiliki pustakawan. Hal inilah yang jadi penghalang 

proses pengelolaan perpustakaan karena guru yang berperan ganda menjadi 

pustakawan dan pengelolaannya hanya sebatas membantu agar perpustakaan tetap 

berjalan walaupun tanpa adanya seorang pustakawan.  
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Menurut Sudarsono (2006:26) kata pengelolaan sering digunakan untuk 

menggantikan kata management, sehingga pengertian pengelolaan dapat diambil 

dari kata manajemen. Menurut Sergiovanni (dalam Bafadal, 2009:42) definisi 

manajemen sebagai process of working with and through other to accomplish 

organization goals efficiently, yaitu proses kerja dengan dan melalui 

(mendayagunakan) orang lain untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. 

Menurut Widiasa (2007:14) pada hakekatnya manajeman adalah suatu kegiatan 

untuk mencapai tujuan, melalui kerja orang-orang lain. Secara lebih terperinci 

dapat dinyatakan, bahwa manajeman meliputi perancangan dan sifat-sifat usaha 

kelompok dalam rangka untuk mencapai tujuan, tetapi dengan penggunaan modal 

berupa waktu, uang, material dan juga hambatan yang dijumpai. Jadi, pengelolaan 

merupakan suatu proses yang dilakukan agar suatu usaha dapat berjalan dengan 

baik memerlukan perencanaan, pemikiran, pengarahan, dan  pengaturan serta 

mempergunakan/mengikutsertakan semua potensi yang ada baik personel maupun 

material secara efektif. 

Sehubungan dengan itu apabila mencermati SNP (Standar Nasional 

Pepustakaan) pada tahun 2011 yang meliputi standar koleksi, sarana dan 

prasarana, layanan, tenaga, penyelenggaraan, pengelolaan, pengorganisasian 

bahan perpustakaan, anggaran, perawatan, kerjasama dan integrasi dengan 

kurikulum. Pada dasarnya SNP memiliki acuan normatif yang mana terdapat pada 

PERMENDIKNAS No 24 Tahun 2007. Di dalam acuan normatif disebutkan 

bahwa:(1) perpustakaan berfungsi sebagai tempat kegiatan peserta didik dan guru 

memeroleh informasi dari berbagai bahan pustaka dengan membaca, mengamati, 
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mendengar, dan sekaligus tempat petugas mengelola perpustakaan, (2) luas 

minimum ruang perpustakaan sama dengan luas satu ruang kelas dengan lebar 

minimum ruang perpustakaan 5 m, (3) ruang perpustakaan dilengkapi jendela 

untuk memberi pencahayaan yang memadai untuk membaca buku, (4) ruang 

perpustakaan terletak di bagian sekolah yang mudah dicapai, (5) ruang 

perpustakaan juga dilengkapi sarana seperti rak buku, rak majalah, rak surat 

kabar, meja, kursi, dll 

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan peneliti di SD 

Negeri Tanggungkramat Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang pada tanggal 5 

Desember 2013, peneliti memperoleh informasi lebih dominan mengenai 

perpustakaan di sekolah tersebut. Perpustakaan di sekolah tersebut masih belum 

dikelola dengan baik, sehingga peneliti merasa tertarik untuk melakukan kajian 

lapangan yang lebih mendalam khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan 

perpustakaan SD Negeri Tanggungkramat. Namun, peneliti akan memperluas 

penelitian tidak hanya pada SD Negeri Tanggungkramat akan tetapi pada SD 

Negeri yang berada di sekitar SD Negeri tersebut atau pada wilayah kerja gugus I 

Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. Oleh sebab itu, sasaran yang dijadikan 

subjek penelitian oleh peneliti yaitu SD Negeri Tanggungkramat, SD Negeri 

Jatigedong II, SD Negeri Rejoagung, dan SD Negeri Ploso. 

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil 

judul penelitian yaitu: “Pengelolaan Perpustakaan Sekolah di Tingkat Sekolah 

Dasar Berdasarkan  SNP (Standar Nasional Perpustakaan) Tahun 2011 pada 

Wilayah Kerja Gugus I Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang”. 
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B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengelolaan perpustakaan sekolah di tingkat Sekolah Dasar pada 

wilayah kerja Gugus I Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang? 

2. Bagaimana perbandingan pengelolaan perpustakaan sekolah di tingkat sekolah 

dasar pada wilayah kerja Gugus I Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang 

berdasarkan  SNP (Standar Nasional Pendidikan) Tahun 2011? 

3. Apakah kendala yang dihadapi sekolah dalam mengelola perpustakaan sekolah 

di tingkat Sekolah Dasar berdasarkan  SNP (Standar Nasional Perpustakaan) 

Tahun 2011 pada wilayah kerja Gugus I Kecamatan Ploso Kabupaten 

Jombang? 

4. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam 

pengelolaan perpustakaan sekolah di tingkat Sekolah Dasar berdasarkan  SNP 

(Standar Nasional Perpustakaan) Tahun 2011 pada wilayah kerja Gugus I 

Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

yakni sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan pengelolaan perpustakaan sekolah di SD se-Gugus I 

Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang 
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2. Membandingkan pengelolaan perpustakaan sekolah di SD se- Gugus I 

Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang yang meliputi: 

a. Standar koleksi,  

b. Sarana prasarana, 

c. Layanan, 

d. Tenaga, 

e. Penyelenggaraan, 

3. Menganalisis kendala yang dihadapi sekolah dalam pengelolaan perpustakaan 

sekolah tingkat SD di Gugus I Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. 

4. Memaparkan solusi dari kendala yang dihadapi dalam pengelolaan 

perpustakaan sekolah tingkat SD di Gugus I Kecamatan Ploso Kabupaten 

Jombang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang 

berarti bagi: 

1. Teoritis 

Jika dilihat dari segi teoritis diharapkan bisa memperkaya khazanah karya 

ilmiah pada bidang pengelolaan perpustakaan pada tingkat sekolah dasar. Dapat 

menjadi bahan referensi pada mata kuliah Manajemen Berbasis Sekolah sebagai 

referensi dan pandangan dalam mengelola perpustakaan sekolah pada tingkat SD 

berdasarkan SNP (Standar Nasional Perpustakaan) tahun 2011. Selain itu, 

penelitian ini juga dapat dijadikan syarat untuk menyelesaikan mata kuliah Skripsi 
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dan menyelesaikan program studi S1 PGSD di Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

2. Praktis  

Secara praktisnya dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak. 

Antara lain: 

a. Bagi Sekolah   

Sebagai sumbangan pemikiran dalam mengelola perpustakaan sekolah di masa 

yang akan datang berdasarkan SNP (Standar Nasional Perpustakaan) tahun 

2011 

b. Bagi Guru  

Sebagai tambahan informasi dalam mengelola perpustakaan agar dapat berjalan 

lebih optimal di masa yang akan datang 

c. Bagi Peneliti  

Mengetahui secara nyata proses pengelolaan perpustakaan terutama di sekolah 

dasar sekaligus  menamba pengetahuan agar dapat dimanfaatkan di kemudian 

hari. 
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E. Definisi Istilah 

Untuk menghindari penafsiran yang keliru terhadap istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka diberikan definisi istilah sebagai berikut: 

1. Pengelolaan 

 Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua factor dan sumber 

daya, yang menurut suatu perencanaan (planning) diperlukan untuk mencapai 

atau menyelesaikan suatu tujuan kerja tertentu (Saleh & Komalasari,2010:1.24) 

2. Perpustakaan  

 Perpustakaan adalah suatu unit kerja yang akan digunakan pemakai 

(Sumiati,2011:1) 

3. Gugus I 

Gugus I adalah kumpulan, rangkaian, atau gabungan sekolah yang ada pada 

tingkat Kecamatan yang terdiri dari 4 sekolah yaitu SD Negeri 

Tanggungkramat, SD Negeri Rejoagung, SD Negeri Ploso, dan SD Negeri 

Jatigedong 2 

4. SNP (Standar Nasional Perpustakaan) tahun 2011 

SNP (Standar Nasional Perpustakaan) tahun 2011 adalah acuhan dalam 

pengelolaan perpustakaan yang meliputi standar koleksi, sarana prasarana, 

layanan, tenaga, penyelenggaraan (SNP, 2011)  

 

 


