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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Sekolah merupakan lembaga pendidikan untuk kegiatan proses belajar 

mengajar yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana. Sebagai pelengkap 

sarana dan prasarana tidak sebagai untuk kegiatan proses belajar mengajar saja 

melainkan dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh siswa, guru dan seluruh 

warga sekolah. Tujuan adanya sarana prasarana yang disediakan sekolah selain 

menunjang proses belajar mengajar juga mencapai tujuan pendidikan yang 

hendak dicapai. Sehingga setiap satuan sekolah wajib memiliki sarana dan 

prasarana.  

Sarana dan prasarana sering dikaitkan satu sama lain akan tetapi kedua 

hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda. Sarana adalah perangkat bahan 

(tanah), peralatan dan perabot yang dapat digunakan secara langsung dalam 

proses belajar mengajar di sekolah. Sarana pendidikan meliputi meja, kursi, 

komputer, buku dan lain sebagainya. Prasarana adalah perangkat pelengkap 

yang secara tidak langsung digunakan untuk menunjang proses belajar 

mengajar di sekolah. Prasarana meliputi ruang guru, ruang UKS, kantin 

sekolah, toilet, taman, tanah dan lain sebagainya (Barnawi, 2012:47-51).  

Kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki setiap satuan sekolah 

dengan sekolah lainnya berbeda-beda. Sarana dan prasarana memiliki Standar 

Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi di setiap satuan sekolah. Standar 

Nasional Pendidikan tentang sarana dan prasarana  diatur dalam PP No. 19 
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tahun 2005 diantaranya ruang kelas, tempat olahraga, perpustakaan, tempat 

beribadah, laboratorium, tempat bermain atau lapangan, serta sumber belajar 

lain termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang diperlukan 

untuk menunjang proses belajar (Barnawi, 2012: 85). Salah satu sarana 

prasarana yang harus dimiliki setiap sekolah untuk memenuhi kriteria standar 

Nasional Pendidikan yang telah disebutkan dalam PP No. 19 tahun 2005 adalah 

perpustakaan. Perpustakaan adalah bahan pengelola yang mengoleksi bahan-

bahan pustaka ditata menurut aturan tertentu dan diatur secara sistematis yang 

digunakan sebagai sumber informasi sehingga dapat mempermudah setiap 

pemakainya (Bafadal, 2011: 3).  

Perpustakaan dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi bagi semua 

masyarakat. Perpustakaan yang tersebar dimasyarakat ada beberapa jenis 

misalnya perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan perguruan 

tinggi dan perpustakaan sekolah (Yusuf, 2010: 1). Beberapa jenis perpustakaan 

salah satunya yang berada di lingkungan sekolah adalah perpustakaan sekolah. 

Perpustakaan sekolah dapat dimanfaatkan guru maupun siswa yang dapat 

menunjang kegiatan proses belajar mengajar di sekolah oleh sebab itu, 

perpustakaan wajib disediakan oleh setiap sekolah.  

Perpustakaan sekolah merupakan salah satu bagian dari sarana dan 

prasarana yang harus disediakan oleh sekolah. Hal ini dijelaskan pada Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Standar sarana dan prasarana untuk setiap jenjang sekolah yaitu Sekolah 

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah 

Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah 
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(SMA/MA). Sarana dan prasarana yang harus disediakan sekolah termasuk di 

dalamnya pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 telah dijelaskan juga salah 

satunya adalah ruang perpustakaan dengan adanya penyediaan buku, media 

pendidikan dan perabot serta perlengkapan perpustakaan.  

Standar sarana prasarana yang telah dijelaskan pada Permendiknas 

nomor 24 Tahun 2007 perpustakaan merupakan standar sarana dan prasarana 

yang disediakan oleh sekolah, salah satunya Sekolah Dasar/Madrasah 

Ibtidaiyah (SD/MI). Perpustakaan sekolah dasar merupakan salah satu jenis 

perpustakaan sekolah yang berada dalam lingkungan sekolah dasar (Suhendar, 

2014: 3). Perpustakaan sekolah dasar tidak jauh beda dengan perpustakaan di 

sekolah pada umumnya, perpustakaan disediakan dalam suatu ruangan yang 

menyediakan bermacam-macam buku yang terkait pembelajaran atau non 

pembelajaran. Perpustakaan di sekolah dasar juga dilengkapi dengan fasilitas 

untuk menyediakan pengunjung saat berkunjung ke perpustakaan. Perpustakaan 

sekolah menyediakan bermacam-macam fasilitas seperti buku, rak buku, meja, 

kursi, perabotan dan perlengkapan lainnya.  

Perabotan, perlengkapan dan fasilitas lainnya yang disediakan 

perpustakaan di sekolah dasar dapat dimanfaatkan guru maupun siswa dalam 

menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Proses belajar mengajar yang 

dapat dilakukan di perpustakaan seperti kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

dalam ruangan perpustakaan, dan perpustakaan juga sebagai sumber belajar 

bagi guru maupun siswa. Adanya perpustakaan sekolah dapat memberikan 

banyak manfaat terutama bagi guru maupun siswa untuk memperluas 

wawasannya dan memperdalam pengetahuan melalui membaca buku. 
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Membaca merupakan kemampuan yang harus dimiliki setiap siswa yang 

menjadi sebuah kebutuhan dalam dirinya. Siswa tidak lepas dari kegiatan 

membaca dimanapun mereka berada di sekolah maupun di luar sekolah 

sekalipun. Perlunya membaca bagi siswa untuk dijadikan sebagai kebiasaan 

dalam diri siswa. Kebiasaan membaca tidak tumbuh dengan sendirinya oleh 

karena itu perlu dibiasakan dan dibina sejak dini. Menumbuhkan kebiasaan 

membaca dalam diri siswa, siswa harus memiliki minat baca (Suhendar, 2014: 

197-198). 

Minat baca ialah keinginan yang kuat yang timbul dalam diri seseorang 

disertai dengan usaha dalam melakukan kegiatan membaca. Usaha yang 

diwujudkannya dengan memperoleh bahan bacaan atau buku kemudian 

membacanya atas kesadaran sendiri (Rahim, 2008: 28). Minat baca yang kuat 

tidak tumbuh dengan sendirinya dalam diri anak akan tetapi dapat dibina sejak 

dini. Minat baca juga tidak tumbuh secara otomatis akan tetapi berawal dari 

dibina sejak dini sama halnya dengan kebiasaan membaca.   

Berkenaan dengan minat baca yang didapatkan dari jurnal Raihatul 

Jannah bahwa negara Indonesia berada dalam urutan ke-60 dari total 61 negara. 

Pemeringkatan yang dikhususkan pada infrastruktur Indonesia pada satuan 

sekolah yaitu perpustakaan berada pada urutan ke-36. Penjelasan diatas dapat 

disimpulkan bahwa Indonesia sangat rajin dalam hal pembangunan sebagai 

contoh di lingkungan sekolah adalah perpustakaan. Pembangunan dilakukan 

terus menerus untuk dijadikan yang lebih baik lagi akan tetapi tidak 

dimanfaatkan dengan baik (Jannah, 2016: 2).  
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Perpustakaan yang telah disediakan pada setiap sekolah salah satunya 

sekolah dasar, tidak semua sekolah memanfaatkan dan mengelola 

perpustakaannya dengan baik. Hasil wawancara yang telah dilakukan dengan 

petugas perpustakaan dan salah satu guru yang ikut serta dalam mengelola 

perpustakaan diketahui bahwa sebelumnya perpustakaan di SDN Temas 1 Batu 

tidak ada petugas perpustakaan yang menjadi petugas perpustakaan adalah 

guru. Guru sebagai petugas perpustakaan tidak selalu membuka perpustakaan, 

begitu juga dalam mengelola perpustakaan kurang maksimal.  

Diketahui dari hasil wawancara dengan petugas perpustakaan pada 

tanggal 6 Desember 2017, perpustakaan sekolah di SDN Temas 1 Batu pada 

tahun 2015 mulai kembali aktif mengelola perpustakaannya dengan memiliki 

dua petugas perpustakaan. Perpustakaan kembali aktif akan tetapi masih 

terdapat beberapa kendala yaitu siswa yang ingin berkunjung ke perpustakaan 

masih sedikit dan tidak dimanfaatkan guru maupun siswa dalam proses belajar 

mengajar. Perpustakaan menyediakan berbagai macam buku akan tetapi siswa 

yang berkunjung hanya mengambil buku kesukaannya saja seperti buku-buku 

cerita sedangkan buku yang lainnya tidak disentuh sama sekali.  

Perpustakaan di SDN Temas 1 Batu sebagai tempat baca tidak 

mencukupi untuk digunakan secara bersamaan dan menampung siswa dalam 

jumlah banyak dengan jumlah siswa di SDN Temas 1 Batu sebanyak 433 siswa. 

Banyaknya jumlah siswa tidak sepadan dengan ruangan perpustakaan yang 

disediakan sekolah. Perpustakaan memfasilitasi siswa untuk membaca selain di 

perpustakaan juga dapat dilakukan di luar perpustakaan. Perpustakaan 

memfasilitasi siswa untuk membaca dengan meletakkan rak-rak buku di setiap 
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kelas yang diletakkan di dalam kelas dan ada yang diluar kelas.  Perpustakaan 

juga memanfaatkan disekitar pohon yang berada di sekitar lapangan yang ada 

di depan kelas untuk dijadikan tempat membaca siswa waktu jam istirahat. 

Perpustakaan terus berjalan dan dikelola dengan baik hingga pada bulan 

Oktober tahun 2016 Perpustakaan SDN Temas 1 Batu meraih juara I dalam 

Lomba Budaya Mutu SDN tingkat nasional untuk komponen perpustakaan yang 

diadakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). 

Perpustakaan SDN Temas 1 Batu setelah meraih juara semakin aktif 

dalam mengelola perpustakaannya dengan adanya petugas perpustakaan dan 

beberapa program dari perpustakaan untuk kegiatan membaca siswa. Beberapa 

program perpustakaan diantaranya jadwal berkunjung siswa ke perpustakaan, 

taman baca (PKS), literasi, lomba bulan bahasa (cerpen, puisi, sinopsis), mading 

perpustakaan, reward untuk duta baca bagi siswa, melakukan kerjasama dengan 

guru kelas mengenai sudut baca, menjadwalkan buku yang belum disentuh 

anak, MOU dengan perpustakaan kota Batu. Pengelolaan perpustakaan sampai 

saat ini terus berjalan dengan adanya petugas perpustakaan, beberapa program 

yang dimiliki perpustakaan, dan kelengkapan fasilitas yang telah disediakan 

perpustakaan.  

Fasilitas perpustakaan yang dimiliki SDN Temas 1 Batu sangat lengkap 

mulai dari rak buku, koleksi buku, meja baca, kursi, dan lain sebagainya. 

Perpustakaan juga menambahkan fasilitas untuk menunjang kegiatan proses 

belajar mengajar yang dilaksanakan di perpustakaan seperti LCD. Fasilitas yang 

disediakan perpustakaan yaitu LCD digunakan ketika ada kelas yang ingin 

menggunakan LCD untuk kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di 
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perpustakaan. Fasilitas yang disediakan perpustakaan mendukung, pengelolaan 

dan pemanfaatan perpustakaan berjalan dengan baik akan memberikan banyak 

manfaat salah satunya adalah untuk menunjang proses belajar mengajar dan 

tercapainya tujuan pendidikan sekolah.  

Penelitian ini relevan dengan beberapa penelitian sebelumnya yaitu pada 

tahun 2012 yang telah dilakukan oleh Ika Muthia Azizah dengan judul 

“Hubungan Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah dengan Prestasi Belajar 

Siswa”. Penelitian yang telah dilakukan menggunakan variabel yaitu 

pemanfaatan perpustakaan sekolah dan prestasi belajar siswa dan subjek 

penelitian adalah siswa SMA. Penelitian ini menggunakan variabel yaitu 

pemanfaatan perpustakaan sekolah dan minat baca dan subjek penelitian adalah 

siswa sekolah dasar. 

Penelitian yang relevan sebelumnya pada tahun 2013 telah dilakukan 

oleh Yongga Putri Buana dengan judul “Hubungan Kecerdasan Emosional dan 

Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah dengan Hasil Belajar Mata Pelajaran 

Kewirausahaan pada Siswa Kelas XI SMK Negeri 3 Purworejo Tahun 

2012/2013”. Penelitian yang telah dilakukan menggunakan tiga variabel yaitu 

kecerdasan emosional, pemanfaatan perpustakaan sekolah dan hasil belajar, 

subjek penelitian adalah siswa SMK. Penelitian ini hanya menggunakan dua 

variabel yaitu pemanfaatan perpustakaan dan minat baca, subjek penelitian 

adalah siswa sekolah dasar. 

Penelitian yang relevan juga telah dilakukan oleh Tri Esti Budiningsih 

pada tahun 2014 dengan judul “Hubungan Motivasi Berprestasi dengan Minat 

Membaca pada Anak”. Penelitian yang telah dilakukan menggunakan variabel 
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yaitu motivasi berprestasi dan minat membaca anak, subjek penelitian adalah 

siswa sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan variabel yaitu pemanfaaatan 

perpustakaan sekolah dan minat baca dan subjek penelitian adalah siswa 

sekolah dasar. 

Penelitian selanjutnya yang relevan yaitu penelitian yang telah dilakukan 

oleh Ria Satini (2015) berjudul “Hubungan Minat Baca dan Motivasi Belajar 

dengan Keterampilan Menulis Berita Siswa Kelas VIII SMP Negeri 24 

Padang”. Penelitian yang telah dilakukan menggunakan tiga variabel yaitu 

tentang minat baca, motivasi belajar, dan keterampilan menulis berita, subjek 

penelitiannya adalah siswa SMP sedangkan penelitian ini menggunakan dua 

variabel yang membahas tentang pemanfaatan perpustakaan sekolah dan minat 

baca siswa, subjek penelitiannya adalah siswa sekolah dasar.  

Penelitian yang relevan pada tahun 2016 telah dilakukan oleh Wahyu 

Angga Raditya berjudul “Hubungan Minat Baca dengan Prestasi Belajar IPS 

Siswa Kelas V SD Gugus III Seyegan”. Penelitian yang telah dilakukan 

menggunakan variabel yaitu minat baca dan prestasi belajar IPS siswa, subjek 

penelitian adalah siswa sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan variabel 

yaitu pemanfaaatan perpustakaan sekolah dan minat baca dan subjek penelitian 

adalah siswa sekolah dasar. 

Berdasarkan uraian di atas perpustakaan sekolah di SDN Temas 1 Batu 

mulai tahun 2015 memiliki petugas perpustakaan dan memanfaatan 

perpustakaan sekolah yang dilakukan melalui beberapa program dari 

perpustakaan. Perpustakaan sekolah dapat dimanfaatkan siswa maupun guru 

seperti memanfaatkan buku koleksi, ruangan perpustakaan untuk kegiatan 
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belajar. Adanya pemanfaatan perpustakaan sekolah dengan memanfaatkan 

fasilitas yang disediakan perpustakaan sekolah dan beberapa program dari 

perpustakaan sehingga peneliti mengambil judul yang berkaitan dengan 

pemanfaatan perpustakaan di sekolah dasar dan minat baca siswa.  

Alasan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara 

pemanfaatan perpustakaan sekolah dengan minat baca siswa. Selain itu belum 

ada peneliti yang melakukan penelitian sebelumnya mengenai hal tersebut di 

SDN Temas 1 Batu. Berdasarkan alasan yang dijelaskan di atas, penelitian ini 

berjudul “Hubungan Antara Perpustakaan Sekolah Dengan Minat Baca 

Siswa SDN Temas 1 Batu”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang di 

atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana hubungan antara pemanfaatan perpustakaan sekolah dengan minat 

baca siswa SDN Temas 1 Batu ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian dari rumusan masalah di atas adalah untuk mengetahui 

hubungan antara pemanfaatan perpustakaan sekolah dengan minat baca siswa 

SDN Temas 1 Batu. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis  

a. Manfaat Bagi Sekolah 

Perpustakaan di SDN Temas 1 Batu menjadi kelebihan dari 

sekolah karena meraih juara I pada tingkat nasional. Penelitian ini dapat 

menjadi bahan masukan untuk sekolah tetap mempertahankan juaranya 

tersebut dengan dilakukan pengembangan, pengelolaan dan 

pemanfaatan perpustakaan sekolah secara terus menerus dan 

berkelanjutan. Adanya pemanfaatan, pengelolaan yang baik dan 

berjalannya beberapa program kegiatan membaca untuk siswa yang 

dimiliki oleh perpustakaan memberikan banyak manfaat terutama bagi 

warga SDN Temas 1 Batu.  

b. Manfaat Bagi Guru  

Guru dapat lebih memanfaatkan perpustakaan sekolah untuk 

kegiatan pembelajaran. Pembelajaran dapat dilakukan di luar kelas 

seperti memanfaatkan perpustakaan untuk kegiatan pembelajaran 

sehingga tidak hanya monoton belajar di dalam kelas yang semakin 

lama membuat siswa jenuh dan tidak konsentrasi pada pembelajaran. 

Pemanfaatan perpustakaan sekolah juga sebagai sumber belajar guru 

untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang sangat luas. Guru 

dapat memberikan ilmu dengan wawasan dan pengetahuan yang sangat 

luas yang dimiliki kepada siswanya pada proses belajar mengajar.  
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c. Manfaat Bagi Siswa 

Adanya berbagai koleksi buku yang disediakan perpustakaan 

sekolah bisa dimanfaatkan siswa sebagai sumber belajar. Siswa 

mendapatkan sumber belajar tambahan selain dari buku yang telah 

dimilikinya. Fasilitas selain koleksi buku yang diberikan perpustakaan 

untuk siswa membaca, dapat menumbuhkan kebiasaan membaca siswa 

dan siswa lebih berminat untuk membaca. Banyaknya buku yang dibaca 

siswa dan minat baca yang semakin tinggi pula, akan menambah 

pengetahuan dan wawasan yang dimiliki oleh siswa.  

d. Manfaat Peneliti Lanjutan  

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi bagi 

peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pemanfaatan perpustakaan 

sekolah dan minat baca siswa. Penelitian ini juga dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan atau dapat dikembangkan lebih lanjut. 

Diharapkan kedepannya penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber 

data dengan variabel yang sama atau ditambah dengan variabel lain 

maupun variabel yang berbeda untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.  

2. Manfaat Teoritik  

Adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca mengenai 

perpustakaan sekolah, maupun pemanfaatan pada perpustakaan sekolah 

terutama di jenjang sekolah dasar, dan minat baca siswa. Perpustakaan 

sekolah tidak hanya semata-mata sebagai sarana prasarana yang disediakan 

sekolah melainkan sebagai jantung pendidikan yang dapat dimanfaatkandan 
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memberikan banyak manfaat untuk menunjang proses belajar mengajar 

maupun dalam hal lainnya pada suatu lembaga pendidikan.  

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini meliputi dua macam variabel antara lain 

variabel bebas (variabel independen) disimbolkan dengan “X” yaitu 

pemanfaatan perpustakaan sekolah. Indikator dari variabel bebas antara lain 

kunjungan siswa ke perpustakaan, aktivitas siswa di perpustakaan sekolah, dan 

fasilitas perpustakaan sekolah. Variabel terikat (variabel dependen) 

disimbolkan dengan “Y” yaitu minat baca siswa. Indikator dari variabel terikat 

antara lain frekuensi membaca siswa, dan usaha untuk membaca.  

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa SDN Temas 1 Batu 

mulai dari siswa kelas 1 hingga kelas 6 dengan jumlah 433. Sampel yang 

digunakan untuk penelitian sebanyak 195 siswa. Penentuan jumlah 

pengambilan sebagian sampel dari populasi tertentu berdasarkan tabel dari 

Isaac dan Michael. Pengambilan sampel menggunakan teknik simple random 

sampling karena sampel yang digunakan diambil secara acak tanpa 

memperhatikan strata pada suatu populasi tertentu. Penelitian dilaksanakan di 

SDN Temas 1 Batu yang bertempat di jl. Patimura no. 23, Temas, Batu.  

 

F. Definisi Operasional  

1. Perpustakaan  

Perpustakaan adalah suatu tempat atau ruangan dan dapat berupa 

gedung yang menghimpun, mengelola dan menyediakan bermacam koleksi 
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buku baik berupa buku-buku maupun tidak berupa buku seperti buku, 

majalah, surat kabar, dan lain sebagainya yang disusun dan diatur secara 

sistematis sehingga memudahkan pembaca untuk mencari buku.  

2. Perpustakaan Sekolah

Perpustakaan sekolah adalah tempat atau ruangan yang digunakan 

untuk menyimpan berbagai bahan pustaka seperti buku, surat kabar, 

majalah, media pembelajaran dan sebagainya yang dapat digunakan siswa 

maupun guru untuk menunjang proses belajar mengajar terhadap 

pencapaian tujuan dari sekolah tersebut yang berada di lingkungan sekolah 

dasar.  

3. Minat

Minat adalah keinginan yang berasal dari dalam diri seseorang 

melainkan bukan hasil pembawaan tetapi sikap atau sifat. Sikap atau sifat 

minat seseorang bukan timbul begitu saja melainkan dapat dibentuk, 

diusahakan, dan dikembangkan.  

4. Membaca

Membaca adalah suatu proses kegiatan pengenalan huruf, kata, 

kalimat hingga membaca suatu bacaan untuk memahami makna yang 

disampaikan dalam bentuk tulisan yang dilakukan seseorang dengan 

sengaja.  

5. Minat Baca

Minat baca adalah keinginan seseorang yang timbul dengan rasa ingin 

tau yang lebih dan kesadaran sendiri untuk membaca suatu bacaan tertentu 

dengan adanya ketersediaan bahan baca.



 
 

 
 

 


