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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sekolah dasar tidak ubahnya sebagai sebuah institusi atau lembaga. Sebagai 

institusi atau lembaga pendidikan, sekolah dasar menyelenggarakan berbagai 

aktivitas pendidikan bagi anak didik dan melibatkan banyak komponen, sehingga 

aktivitas maupun komponen pendidikan di sekolah dasar menuntut adanya 

manajemen yang baik . Manajemen yang baik dapat mendayagunakan sumber 

daya dan fasilitas yang ada di sekolah . Salah satunya yaitu perpustakaan sekolah .  

Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang tergabung pada sebuah 

sekolah, dikelola sepenuhnya oleh sekolah, dan tujuan utama membantu sekolah 

untuk mencapai tujuan khusus dan tujuan pendidikan pada umumnya (Prastowo, 

2012:73).Perpustakaan sekolah menimbulkan manfaat  kecintaan siswa terhadap 

membaca, selain itu dapat memperkaya pengalaman belajar dan juga 

menanamkan kebiasaan belajar mandiri. Perpustakaan sangat membantu siswa 

sebagai sumber belajar untuk mencari informasi, menambah pengetahuan siswa 

memperluas wawasan maupun untuk meningkatkan kegiatan membaca siswa. 

Peranan perpustakaan sekolah dalam menunjang proses belajar sangatlah penting 

karena merupakan unit kerja yang menyediakan sumber-sumber informasi sebagai 

bahan kegiatan proses belajar. 

Perpustakaan sekolah sebagai sarana pendidikan yang amat penting harus 

diselenggarakan secara efektif dan efisien. Lebih-lebih jika kita lihat 
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perkembangan IPTEK sekarang ini demikian pesatnya, maka peranan buku 

sebagai sumber informasi sangat kuat dan mutlak diperlukan disekolah - sekolah.  

Perpustakaan tidak terlepas dari kegiatan pengelolaan. Pentingnya 

pengelolaan perpustakaan dapat memudahkan siswa dan guru mencari, 

menemukan dan memanfaatkan bahan pustaka. Sistem pengelolaan yang baik 

akan berdampak pada pelaksanaan proses belajar mengajar yang baik karena 

selain dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa, pengelolaan 

yang baik juga akan dapat membantu para guru mendapatkan bahan-bahan 

penunjang pengajaran.   

Standar pengelolaan perpustakaan yang baik harus sesuai dengan 

perkembangan IPTEK dan kebutuhan siswa serta menyesuaikan kondisi daerah 

setempat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang 

pendidikan nasional pada pasal 45 yang menyebutkan bahwa setiap satuan 

pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang 

memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan 

potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional dan kejiwaan peserta didik. 

Sarana dan prasarana yang dimaksud dalam undang-undang tersebut diantaranya 

penyediaan perpustakaan di sekolah. 

 Setiap perpustakaan sekolah di sekolah dasar negeri se-Malang raya 

memiliki standar pengelolaan yang masing – masing sesuai standar seperti SDN 

Kauman 1, SDN Mojolangu 5 Malang, SDN Purwantoro 1 Malang dan lain-lain. 

Namun pada kenyataannya beberapa sekolah sudah memiliki koleksi yang 

lengkap dan diselenggarakan dengan baik, tetapi ada beberapa sekolah yang masih 

memulai membina pengelolaan perpustakaan. Salah satunya yaitu SDN 
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Mojolangu 3 Malang. Berdasarkan observasi yang dilakukan perpustakaan SDN 

Mojolangu 3 Malang masih dalam tahap membangun pengelolaan yang baik. 

Mulai dari penataan ruangan, kondisi dan situasi perpustakaan, layanan terhadap 

siswa, penataan koleksi buku dan perlengkapan perpustakaan. Selain hal itu yang 

menjadi fokus pengembangan perpustakaan adalah kurangnya koleksi bahan 

pustaka.   

 Kurangnya koleksi bahan pustaka menyebabkan proses belajar mengajar 

kurang lancar karena tidak memiliki referensi yang memadai. Ditambah lagi guru 

yang merangkap menjadi petugas perpustakaan sehingga pelayanan yang 

diberikan siswa kurang maksimal. Misalnya ketika siswa meminjam buku, guru 

tidak berada di perpustakaan, ditambah juga tidak dibentuk guru piket yang 

menjaga perpustakaan, sehingga ketika siswa ingin meminjam atau membaca 

buku ada yang mengawasi dan melayani. Sementara seharusnya perpustakaan 

sekolah memiliki standar kualifikasi perpustakaan yang pendidikannya dan 

pengalamannya juga jumlah personil yang diperlukan harus sesuai dengan jumlah 

unit perpustakaan yang ada. Selain itu bahan pustaka yang ada harus rata-rata per 

siswa. Serta program dan tujuan untuk menentukan agar sekolah memakai bahan 

pustaka sebagai alat dalam pelajaran dan juga standar pelayanan untuk 

menentukan jumlah jam pelayanan yang diberikan dan aspek-aspek lain mengenai 

pelayanan itu. 

 Sistem pengelolaan perpustakaan yang baik akan mengoptimalkan proses 

belajar mengajar . Selain itu juga akan menunjang tercapainya tujuan institusional 

sekolah.  Sehingga perlu dilakukan penelitian tentang “Analisis Perpustakaan 

Sekolah di SDN Mojolangu 3 Malang” 
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1.2  Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana sistem layanan terhadap siswa yang ada di perpustakaan 

sekolah SDN Mojolangu 3 Malang? 

2. Bagaimana ketersediaan buku dan perlengkapan perpustakaan sekolah 

dalam menunjang proses pembelajaran di SDN Mojolangu 3 Malang?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan masalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan sistem layanan terhadap siswa yang ada di 

perpustakaan sekolah SDN Mojolangu 3 Malang. 

2. Mendeskripsikan ketersediaan buku dan perlengkapan perpustakaan 

sekolah dalam menunjang proses pembelajaran di SDN Mojolangu 3 

Malang. 

1.4  Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoretis 

Secara keilmuan manajemen sekolah yang baik dapat 

mendayagunakan sumber daya dan fasilitas yang ada di sekolah, salah 

satunya perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah tidak lepas dari 

pengelolaan perpustakaan. Pengelolaan perpustakaan yang baik akan 

mengoptimalkan proses belajar mengajar dan menunjang tercapainya 

tujuan institusional sekolah dasar.   
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b. Manfaat Praktis 

1. Bagi Kepala Sekolah  

a. Dapat dijadikan rujukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana 

perpustakaan sebagai penunjang pembelajaran. 

b. Sebagai pertimbangan dalam menentukan strategi kebijakannya 

berkenaan dengan peningkatan pelayanan perpustakaan.  

2. Bagi penulis 

a. Dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai pengelolaan 

perpustakaan sekolah 

3. Bagi Siswa 

a. Memberikan motivasi kepada siswa agar lebih sering 

memanfaatkan koleksi bahan pustaka yang tersedia di perpustakaan 

sekolah sehingga siswa dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan baru. 

4. Bagi Masyarakat 

a. Agar masyarakat lebih peduli terhadap perpustakaan dan bersama-

sama dengan sekolah membangun pendidikan Indonesia. 
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1.5 Batasan Masalah 

Mengingat luasnya cakupan penelitian yang akan dilakukan, peneliti 

membatasi ruang lingkup penelitian ”Analisis Pengelolaan Perpustakaan Sekolah 

Di SDN Mojolangu 3 Malang”. Penelitian ini dilakukan pada semester genap di 

SDN Mojolangu 3 Malang tahun ajaran 2015/2016. Proses yang diteliti adalah 

pengelolaan perpustakaan sekolah di SDN Mojolangu 3 Malang, tetapi peneliti 

mengambil dan meneliti dua rumusan masalah yaitu :  

1). Sistem layanan terhadap siswa yang ada di perpustakaan sekolah SDN 

      Mojolangu 3 Malang,  

2). Ketersediaan buku dan perlengkapan perpustakaan sekolah dalam menunjang 

      proses pembelajaran di SDN Mojolangu 3 Malang.   

1.6 Definisi Istilah 

1. Analisis merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan 

penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk 

memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. 

2. Pengelolaan perpustakaan merupakan semua kegiatan, dari penerimaan 

buku baru sampai buku itu siap disusun dalam rak 

untuk dipergunakan/dipinjam. Keadaan siap pakai ini terjadi setelah 

mengalami proses pengolahan buku, yaitu klasifikasi, penentuan nomor 

pustaka, pemberian alat-alat pembantu seperti label, kartu buku, 

kantong kartu buku, lembar wajib kembali. Kemudian disusun dalam 

rak buku menurut urutan nomor pustaka dan dibuatkan kartu-kartu 

katalog. Kartu-kartu catalog itu disusun dalam kotak catalog sesuai 

dengan susunan buku-buku di dalam rak-rak buku. 
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3. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang diselenggarakan di

sekolah yang berisi kumpulan bahan pustaka  yang diorganisir secara

sistematis  yang  berfungsi dalam menunjang  program  belajar mengajar

untuk membantu pencapaian tujuan sekolah.

4. Sistem Layanan perpustakaan adalah pemberian informasi kepada

pengguna perpustakaan. Melalui layanan perpustakaan, pengguna

dapat memperoleh informasi informasi yang dibutuhkan secara

maksimal.


