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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Konsep Dasar Perpustakaan 

2.1.1 Pengertian Perpustakaan Sekolah 

Perpustakaan berasal dari kata dasar pustaka, dan menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (2005: 1121), pustaka artinya kitab, buku, atau buku primbon, 

dan sebagian besar mengartikan perpustakaan adalah tempat, gedung, ruang yang 

disediakan untuk pemeliharaan dan penggunaan koleksi buku dan sebagainya. 

Pada hakikatnya perpustakaan sekolah adalah sistem pengelolaan informasi oleh 

sumber daya manusia yang terdidik dalam bidang perpustakaan, dokumentasi, 

dam informasi. Dalam pengelolaan dan pemanfaatan perpustakaan diperlukan 

sumberdaya manusia yang profesional, gedung/tata ruang yang representatif, 

anggaran yang memadahi, sarana, dan prasarana yang cukup, dan koleksi yag 

sesuai (Lasa, 2016:2). 

Berdasarkan Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 (Bab I pasal 1 Ayat 1) 

tentang perpustakaan disebutkan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola 

koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan 

sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, 

informasi dan rekreasi para pemustakan. Penjelasan lain menyatakan bahwa 

pengertian perpustakaan adalah suatu unit kerja dari suatu badan atau lembaga 

tertentu yang mengelola bahan-bahan pustaka, baik berupa buku-buku maupun 

bukan berupa buku (non book material) yang diatur secara sistematis menurut 

aturan tertentu sehingga dapat digunakan menurut aturan tertentu sehingga dapat 
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digunakan sebagai sumber informasi oleh setiap pemakainya. Menurut Hartono 

(2016: 28), pada Handbook for School Administrators dikeluarkan oleh Universits 

Prince Edward Island-Canada, dijelaskan bahwa program perpustakaan sekolah 

meliputi berbagai aktivitas yang mendukung kurikulum sekolah dan 

berkonstribusi pada pengembangan belajar sepanjang hayat (the school library 

program consists of planned learning activities which support the school 

curriculum and contributes to the development of lrfe long learners). 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa perpustakaan 

merupakan sebuah gedung penyimpan dokumen, baik tercetak maupun tidak 

tercetak (digital), disusun secara sistematis sesuai dengan pedoman penyusunan 

tertentu yang di dalamnya terdapat berbagai kegiatan administrasi, pelayanan baik 

teknis maupun jasa serta dapat digunakan untuk keperluan studi, pembacaan, 

penelitian, rekreasi, dan sebagainya. 

 

2.1.2 Fungsi Perpustakaan Sekolah 

Perpustakaan sekolah sebagai subsistem program pendidikan yang 

berpengaruh terhadap program pendidikan secara keseluruhan harus berfungsi 

sebagai sarana yang turut menentukan proses belajar mengajar. Menurut Yusuf 

dan Suhendar (2010: 4) mengungkapkan secara lebih lengkap dan detail bahwa 

fungsi umum perpustakaan sekolah meliputi edukatif, informatif, rekreatif, dan 

riset atau penelitian sederhana. 

Berikut ada beberapa fungsi dari perpustakaan sekolah menurut Bafadal 

(2009: 6) yaitu, 1) Fungsi Edukatif, yang mana perpustakaan sekolah dapat 

meningkatkan interes membaca siswa siswi, sehingga teknik membaca semakin 
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lama semakin dikuasai oleh siswa; 2) Fungsi Informatif, merupakan penyediaan 

bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, tetapi juga menyediakan bahan-

bahan yang bukan berupa buku seperti majalah, bulletin, surat kabar, pamflet, 

guntingan artikel, peta, bahkan dilengkapi juga dengan alat-alat pandang dengar 

seperti overhead projector, slide projector, film strip projector, televisi, video tape 

recorder dan sebagainya; 3) Fungsi Tanggung Jawab Administratif disini terjadi 

apabila ada siswa yang terlambat mengembalikan buku pinjamannya maka akan 

didenda, dan apabila ada murid yang telah menghilangkan buku pinjamannya 

harus menggantinya baik dengan cara dibelikan ditoko, maupun difotokopikan. 

Semua ini selain mendidik anak ke arah tanggung jawab, juga membiasakan 

murid-murid bersikap dan bertindak secara administratif; 4) Fungsi Riset atau 

penelitian, adanya bahan pustaka yang lengkap, siswa siswi dan guru-guru dapat 

melakukan riset, yaitu mengumpulkan data atau keterangan-keterangan yang 

diperlukan; 5) Fungsi Rekreatif dan Kultural, dapat dilakukan oleh perpustakaan 

sekolah dengan mengadakan berbagai kegiatan, seperti pameran buku, foto, 

peragaan busana daerah, pentas kesenian, story telling, dan sebagainya. Selain 

sebagai pusat kultural, perpustakaan pun memiliki fungsi rekreasi budaya yang 

bersifat literatur, seperti penyediaan buku-buku hiburan, berbagai hikayat, lagu-

lagu daerah yang menambah kesegaran rohani dan sebagainnya. 

 

2.1.3 Tujuan Perpustakaan Sekolah 

Keberadaan perpustakaan sekolah yang representatif dengan tujuan pokok 

mengembangkan dan meningkatkan minat baca, literasi informatif, bakat dan 

kecerdasan (intelektual, emosional, spiritual) peserta didik, pendidik, dan tenaga 
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kependidikan, dalam rangka mendukung tujuan pendidikan nasional melalui 

penyediaan sumber belajar. Berikut beberapa tujuan yang dijelaskan oleh Lasa 

(2016: 5), yakni: 

1) Menumbuhkembangkan minat baca-tulis guru dan siswa 

2) Menumbuhkan dan mendorong literasi informasi 

3) Mengembangkan bakat dan kecerdasan (intelektual, emosional, dan spiritual) 

4) Mendukung terealisasikannya fungsi dan tercapainya tujuan pendidikan 

nasional 

5) Menyediakan sumber belajar 

Tujuan perpustakaan juga dapat dibedakan secara umum dan khusus, yakni 

sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum 

Penyelenggaraan perpustakaan sekolah bukan hanya untuk mengumpulkan dan 

menyimpanbahan-bahan pustaka, tetapi dengan adanya penyelenggaraan perpustakaan 

sekolah diharapkan dapat membenatu murid-murid dan guru menyelesaikan tugas-

tugas dalam prosesbelajar mengajar. Oleh sebab itu segala bahan pustaka yang dimiliki 

perpustakaan sekolah harus dapat menunjang proses belajar mengajar maka dalam 

pengadaan buku pustaka hendaknya mempertimbangkan kurikulum sekolah. Selera 

para pembaca yang dalam hal ini adalah murid-murid. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan perpustakaan sekolah secara khusus adalah sebagai berikut: 

1) Mengembangkan minat, kemampuan dan kebiasaan membaca khususnya 

serta mendayagunakan budaya tulisan dalam sektor kehidupan. 
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2) Mengembangkan minat untuk mencari dan mengelola serta memanfaatkan 

informasi. 

3) Mendidik murid agar dapat memelihara dan memanfaatkan bahan bacaan 

secara tepat dan berhasil guna. 

4) Meletakkan dasar-dasar kearah belajar mandiri. 

5) Memupuk minat dan bakat. 

6) Mengembangkan kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi 

dalam kehidupan atas tanggung jawab dan usaha sendiri. 

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan, jelas diketahui bahwa tujuan 

diselenggarakannya perpustakaan bukan sekedar menyimpan dan mengumpulkan 

bahan pustaka akan tetapi perpustakaan diharapkan bagi siswa mampu 

mengembangkan daya pikir dan hasil membaca yang diperoleh dari bahan 

pustaka yang ada di perpustakaan. 

 

2.1.4 Manfaat Perpustakaan Sekolah 

Penyelenggaraan perpustakaan sekolah bukan hanya sebatas untuk 

mengumpulkan dan menyimpan bahan-bahan pustaka, melainkan juga untuk 

membantu para siswa dalam mendapatkan bahan-bahan pelajaran yang 

diinginkan. Sementara bagi guru, perpustakaan menjadi sumber referensi utama 

untuk memperoleh materi-materi pelajaran. Perpustakaan sekolah akan 

bermanfaat bila para siswa dan guru telah terbiasa mendapat informasi dari 

perpustakaan sekolah. Lebih lanjut, manfaat yang dapat diperoleh dari 

perpustakaan sekolah sebagai berikut:1) Membangkitkan kecintaan para siswa 

terhadap budaya membaca; 2) Memperkaya pengalaman belajar selain di ruang 
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kelas; 3) Menanamkan belajar mandiri dan belajar sepanjang hayat; 4) 

Mempercepat proses penguasaan materi pelajaran yang disampaikan guru; 5) 

Membantu guru memperoleh dan menyusun materi-materi pelajaran; 6) 

Membantu kelancaran dan penyelesaiaan tugas para karyawan sekolah; 7) 

Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi seluru civitas 

sekolah.  

 

2.2 Pengelolaan Perpustakaan 

Kemampuan mengelola sesuatu sangat erat kaitannya dengan pola 

manajemen. Menurut Samsudin (2006:15), kata manajemen berasal dari bahasa 

Inggris, managemen yang dikembangkan dari kata to manage, yang berarti mengatur 

atau mengelola. Sedangkan dalam Prastowo (2012:19) disebutkan bahwa pengelolaan 

atau manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengawasan usaha-usaha para anggota, organisasi dan penggunaan sumberdaya 

organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Berbagai 

pengertian tentang manajemen, Lasa (2009: 201) menyatakan bahwa manajemen 

perpustakaan adalah segala usaha pencapaian tujuan perpustakaan dengan 

memanfaatkan sumber daya manusia, informasi, ilmu pengetahuan, sistem, sumber 

dana, sarana prasarana, dan sumberdaya lainnya dengan tetap memperhatikan fungsi, 

peran, dan keahlian. 

Pada Buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Manajemen Sekolah dikatakan 

bahwa manajemen perpustakaan sekolah ditekankan pada pengelolaan koleksi bahan 

pustaka sejak datang disekolah hingga tersusun di rak dan siap untuk dipergunakan 
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oleh siswa maupun guru. Secara teknikmenurut Arikunto dan Yuliana (2009: 282), 

kegiatan pengelolaan perpustakaan ini meliputi: 

1. Inventarisasi adalah kegiatan yang berupa pencatatan koleksi bahasan pustaka

sebagai bukti bahwa koleksi bahan perpustakaan tersebut telah sah dari

perpustakaan.

2. Klasifikasi adalah pengelompokan koleksi menurut golongan atau jenis tertentu

dengan cara tertentu.

3. Pembuatan Katalog adalah suatu pedoman petunjuk seluruh bahan atau sumber

yang tersedia di suatu perpustakaan. Katalog ini ditunjukkan dalam bentuk kartu

yang terbuat dari kertas manila dengan ukuran 12 ½ x 7 ½ cm, dan diberikan

lubang pada bagian dalam.

Dalam pelaksanaan kegiatan perpustakaan tumbuh bersama ilmu lain, 

yaitu ilmu informasi, dokumentasi, dan kearsipan. Secara umum, baik atau 

buruknya sebuah perpustakaan biasanya diukur dari banyaknya koleksi dan 

ukuran gedung/ruangan. Menjalankan suatu unit kerja perpustakaan untuk 

melayani masyarakat pemakainnya pada hakikatnya sama dengan 

menyelenggarakan dan mengoprasikan lembaga pada umumnya. Oleh sebab itu, 

diperlukan pengelolaan dengan baik yang berpedoman pada sistem manajemen. 

Sistem manajemen modern mengharuskan setiap unit organisasi harus 

berorientasi pada hasil, memiliki sumber daya manusia yang profesional, dan manfaatkan 

teknologi informasi. Sebagaimana diketahui, manajemen merupakan salah satu kajian 

tentang apa dan bagaimana cara yang dapat dilakukan, baik melalui teori maupun praktik, 

agar perpustakaan, dokumentasi, dan informasi (perpusdokinfo) dapat dikelola dengan 

berdaya dan berhasil guna. Dengan demikian, keberadaan ditengah masyarakat mampu 
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menyeleksi, menghimpun, mengolah, memelihara sumber informasi, dan memberikan 

layanan serta nilai tambah bagi setiap orang yang membutuhkannya. 

 

2.2.1 Fungsi-Fungsi Pengelolaan 

Fungsi pengelolaan atau manajemen dapat diartikan sebagai kegiatan yang 

akan dilakukan oleh seorang manajer dalam kegiatan manajerial, sehingga 

kegiatan manajerial yang dilakukan dapat dikatakan sebagai proses manajemen. 

Proses pengelolaan bermula dari pembuatan perencanaan sampai pada pengadaan 

pengawasan terhadap pelaksanaan rencana tersebut, secara menyeluruh 

pengelolaan perpustakaan adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan (Planning) 

Perpustakaan sekolah didirikan dengan tujuan untuk menyediakan sumber 

belajar bagi semua personalia sekolah agar terwujudnya tujuan kurikulum. 

Dengan pengertian perpustakaan sekolah harus mampu menyediakan berbagai 

jenis karya-karya tulis menurut kebutuhan yang ditunjuk oleh kurikulum, 

dijelaskan seperti berikut: 

a. Perencanaan kebutuhan ruang perpustakaan dan luasnya ruang perpustakaan 

berdasarkan tipe sekolah. 

b. Perencanaan kebutuhan jenis buku dan jumlah buku berdasarkan jumlah 

siswa dan pemanfaatan buku. 

c. Perencanaan sumber dana dan sumber buku untuk memperkaya koleksi. 

d. Perencanaan proses pengadaan buku 

e. Perencanaan pembuatan katalog dan pengaturan operasional perpustakaan. 

f. Perencanaan pendayagunaan dan perawatan perpustakaan. 

g. Perencanaan inventaris buku dan pelaporan posisi buku perpustakaan. 
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2. Pengorganisasian 

Pengelolaan perpustakaan adalah petugas untuk mengurus, merawat dan 

mengatur jalannya perpustakaan agar dapat berfungsi dengan baik dan dapat 

membantu sebagai sumber belajar siswa. 

3. Koordinasi 

Koordinasi antara petugas perpustakaan dengan semua guru mata 

pelajaran diharapkan guru-guru dapat memberi tugas yang dikerjakan dengan 

sumber belajar dari perpustakaan. 

4. Pelaksanaan 

Penggunaan ruang perpustakaan akan sangat tergantung kepada 

kemampuan dan keterampilan tenaga pengelola perpustakaan dalam 

mengaturnya. Bagi keterampilan yang aktif dan kreatif, maka dapat dipastikan 

ruang perpustakaan benar-benar bersih, indah dan menyenangkan sehingga 

mengundang siswa atau guru untuk selalu masuk dalm ruangan perpustakaan.  

5. Pengawasan 

Ruangan perpustakaan agar benar-benar berfungsi maka harus diawasi dan 

dikontrol dengan tata tertib setiap saat. Pustakawan harus selalu menjaga dan 

melayani peminjam dengan teratur dan baik. perpustakaan merupakan penunjang 

pendidikan mata pelajaran manakala perpustakaannya berjalan dengan baik 

hampir dapat dipastikan pendidikannya pun baik. tenaga perpustakaan harus 

cukup memadai profesional, artinya harus sering diikutsertakan dalam penataran 

perpustakaan. 
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2.2.2 Organisasi Perpustakaan Sekolah 

Secara definitif menurut Hartono (2016: 39), organisasi adalah wadah dari 

kegiatan dan aktivitas sumber daya manusia dalam upaya mencapai tujuannya. 

Pengertian organisasi secara umum adalah perkumpulan dan manusia yang 

tergabung dalam suatu wadah dengan maksud mencapai tujuan bersama yang 

telah digariskan sebelumnya. Organisasi dalam arti dinamis berarti organisasi itu 

bergerak mengadakan pembagian kerja. 

Pengorganisasian merupakan proses penyusunan proses struktur organisasi 

yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan 

yang melingkupinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 

2005 tentang Standart Nasional Pendidikan pasal 42 yang menyebutkan bahwa 

sekolah wajib memiliki perpustakaan. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota selaku 

lembaga yang membina sekolah, diharapkan dapat memberikan dorongan dan 

motivasi pembentukan perpustakaan sekolah. 

 

2.2.3 Struktur Organisasi Perpustakaan Sekolah 

Perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar yang kedudukannya sejajar 

dengan sumber belajar lain, seperti laboratorium, ruang keterampilan atau 

kesenian, dan bengkel kerja praktik. Perpustakaan sekolah adalah unit kerja yang 

melakukan kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyimpanan, dan pendayagunaan 

koleksi bahan perpustakaan koleksi bahan perpustakaan untuk mendukung proses 

belajar mengajar. 
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Pelaksanaan kegiatan pengelolaan perpustakaan sekolah dipimpin oleh 

kepala perpustakaan sekolah yang ditunjuk atau ditetapkan berdasarkan surat 

tugas atau surat keputusan kepala sekolah. Kepala perpustakaan sekolah dalam 

melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga yang bertugas melaksanakan fungsi 

layanan teknis dan layanan pengguna. Tenaga pelaksana fungsi layanan teknis 

dan layanan pengguna bertanggung jawab kepada kepala perpustakaan. Dinas 

kabupaten/kota diharapkan dapat membina dan mengembangkan perpustakaan 

sekolah. 

Struktur organisasi perpustakaan sekolah biasanya dibuat sendiri dan 

disesuaikan dengan kondisi sekolahnya. Menurut Hartono (2016: 42) pedoman 

dasar untuk perpustakaan sekolah yang baru berdiri, dapat digunakan struktur 

organisasi sederhana seperti gambar berikut: 
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perpustakaan Sekolah (Bafadal, 2005 dan 

Darmono, 2007) 

 

Struktur organisasi diperlukan untuk memberi wadah tujuan, tugas pokok 

dan fungsi. Jika fungsi yang diselenggarakan berlangsung secara terus menerus, 

maka harus dilembagakan agar memungkinkan berlakunya fungsionalisasi yang 

menjadi landasan peningkatan efesiensi dan efektivitas organisasi. Fungsionalisasi 

menentukan orang-orang yang harus bekerjasama, serta pemrakarsa kerjasama 

tersebut. 
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2.3 Peningkatan Literasi Membaca 

Hal yang mendasar dalam upaya peningkatan liteasi adalah Gerakan 

Literasi sekolah (GLS). Pengertian Literasi Sekolah dalam konteks GLS adalah 

kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui 

berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan berbicara 

(Faizah dkk, 2016: 2). Pengembangan literasi membaca ini mewajibkan peseta 

didik untuk dapat membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai, tetapi bukan 

untuk membaca buku pelajaran melainkan membaca buku-buku pengayaan, baik 

pengetahan, keterampilan maupun kepribadian. Pada kurikulum 2004 telah 

ditentukan jumlah buku yang harus dibaca oleh siswa, namun karena tidak 

dimasukkan dalam pembelajaran, pembiasaan hal ini kerap diabaikan oleh guru. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan yang dilaksanakan di sekolah belum 

memperlihatkan fungsi sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang berupaya 

menjadikan semua warganya menjadi terampil membaca untuk mendukung 

mereka sebagai pembelajar sepanjang hayat. 

Membaca merupakan proses penyerapan informasi dan akan berpengaruh 

positif terhadap kreatifitas seseorang. Membaca pada hakekatnya adalah 

menyebarkan gagasan dan upaya yang kreatif. Siklus membaca sebenarnya 

merupakan siklus mengalirnya ide pengarang kdalam diri pembaca yang pada 

gilirannya akan mengalir keseluruh penjuru dulia melalui buku atau rekaman 

lainnya. Hal ini Arthur (1851) seorang penulis Jerman menyatakan bahwa 

membaca setara dengan berpikir dengan menggunakan pikiran orang lain, bukan 

pikiran sendiri (Hernowo, 2003). 



21 

 

 
 

Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

mengembangkan gerakan literasi sekolah (GLS) yang melibatkan semua pemangku 

kepentingan di bidang pendidikan, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, 

hingga satuan pendidikan. Pelibatan unsur eksternal dan unsur publik, yakni orang tua 

peserta didik, alumni, masyarakat, dunia usaha dan industri juga menjadi komponen 

penting dalam GLS. Dampak dari pengembangan literasi membaca ini diharapkan 

dapat juga mendorong para pendidik untuk menjadi pendidik yang pembelajar, 

sehingga mereka pun akan rajin membaca seiring dengan rajinnya para siswa 

membaca untuk mencari berbagai informasi tentang strategi dan model pembelajaran 

yang dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam setiap mata pelajaran. 

 

2.4 Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini diperkuat dengan adanya penetilian terdahulu: 

1. Penelitian Timas, Nur Fajriyah Mahfiroh pada tanggal 7 November 2008, dengan 

judul Revitalisasi manajemen perpustakaan dalam mengefektifkana pembelajaran 

di SMA PGRI 56 ciputat, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Persamaan penelitian Timas (2008) dengan penelitian penulis adalah penelitian ini 

sama-sama melakukan penelitian revitalisasi manajemen pengelolaan perpustakaan 

sekolah. Adapun perbedaan pada penelitian Tini dengan penelitian yang dilakukan 

penulis adalah pada responden penelitian yang dilakukan dan fokus penlitiannya. 

Pada penelitian Timas (2008) responden yang diambil yakni pada siswa Sekolah 

Menengah Atas (SMA), sedangkan responden yang diambil penulis yakni pada 

siswa Sekolah Dasar (SD). Penelitian yang dilakukan Timas (2008) lebih kepada 

efektifitas belajar siswa dengan adanya revitalisasi manajemen perpustakaan, 
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sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih kepada peningkatan literasi 

siswa Sekolah Dasar (SD). 

2. Penelitian Mufaridah, Atik pada 28 Mei 2012, dengan judul Pengelolaan 

perpustakaan dalam meningkatkan minat baca siswa di dalam SD Islam 

Hidayatullah Semarang, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri 

Walisongo Semarang. 

Persamaan penelitian Mufaridah (2012), dengan penelitian yang penulis buat 

adalah sama-sama melakukan peningkatan minat baca pada siswa, yang mana 

penelitian yang akan dilakukan penulis juga tentang literasi siswa yakni 

tentang minat baca siswa dan penelitian ini sama-sama melakuka penelitian 

pada siswa Sekolah Dasar (SD). 

Terdapat perbedaan dalam penelitian Mufaridah (2012) dengan penelitian penulis 

yakni tentang pengelolaan perpustakaannya. Pada penelitian Mufaridah (2012) 

sekolah yang diteliti sudah baik antara manajemen pengelolaan perpustakaan dan 

jumlah siswa yang datang, hanya saja pada penelitian ini lebih ke pelayanan 

perpustakaan yang masih kurang, sedangkan penelitian yang penulis buat lebih ke 

revitalisasi manajemen perpustakaan yang masih kurang. 

 

2.5 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dipaparkan pada latar belakang 

penelitian, maka peneliti dapat menyusun hipotesis sebagai berikut: Terdapat 

pengaruh hubunganpengelolaan perpustakaan sekolah terhadap peningkatan 

literasi membaca siswa di SDN Sukodadi 2 Kabupaten Jombang. 
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2.6 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Konsep Penelitian 
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