
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penjelasan  undang undang  sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003

menytakan bahwa tujuan pendidikan adalah’ untuk mengembangkan potensi peserta

didik agar menjadin manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha

esa,berakhlak mulia,sehat,berilmu,cakap,kreatif,mandiri dan menjadi warga negara

yang demokratis,serta bertanggung jawab

Mengingat perpustakaan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi setiap

sekolah karena sebagai sumber ilmu, informasi dan penunjang terjadinya proses

belajar mengajar yang efektif. Perpustakaan SMP Negeri 1 Ranomeeto telah lama

diadakan dengan terus mengalami pembenahan dari tahun ketahun.

Dari keempat bimbingan tersebut, salah satu bidang yang menjadi fokus

penelitian ini adalah bimbingan belajar. Bimbingan belajar adalah upaya membantu

siswa mengatasi kesulitan belajar yang dihadapi dan untuk memanfaatkan waktu

luang agar siswa dapat mencapai prestasi belajar yang lebih baik. Sukardi

mengemukakan bahwa ”bimbingan belajar adalah suatu bentuk pelayanan yang

diberikan untuk membantu siswa yang mengalami masalah di dalam memasuki

proses belajar dan situasi yang dihadapinya”.1 Dalam proses dan situasi belajar tidak

semua siswa berada pada kondisi yang baik dan terbebas dari masalah belajar, akan

1Depdikbud,uu RI No.20 Tahun 2003. Tentang  Sistem  Pendidikan Nasional.( Jakarta,
Rineka Cipta, 1994), h. 80.



tetapi, karena faktor-faktor tertentu, seperti kelelahan, sakit, dan gangguan yang

terjadi akibat lingkungan  sekitar siswa, seperti; bising, gaduh dan sirkulasi udara

yang kurang baik dalam kelas siswa mengalami masalah belajar. Bila terdapat siswa

yang mengalami kesulitan belajar, guru mempunyai peranan yang sangat penting

guna memecahkan masalah belajar dan mengeluarkan siswa dari situasi yang

menyebabkan munculnya masalah belajar yang bertambah banyak.

Setiap kegiatan belajar ditujukan untuk mencapai hasil belajar yang optimal

atau dengan kata lain siswa dapat memperoleh prestasi belajar yang tinggi.

Tercapainya prestasi belajar yang tinggi dan usaha meningkatkannya dibutuhkan

usaha maksimal baik dari guru maupun dari siswa yang bersangkutan. Usaha yang

dilakukan guru adalah di samping mengajar juga mengusahakan situasi pembelajaran

mampu meminimalisasi terjadinya masalah belajar bagi siswa di samping berusaha

memecahkan masalah belajar siswa yang sedang dihadapi. Di sisi lain, bagi siswa

yang mengalami masalah belajar dituntut lebih proaktif mengemukakan masalah

belajar yang dihadapi kepada guru bimbingan agar dilakukan penanganan melalui

bimbingan belajar.

Fokus kegiatan bimbingan belajar di sekolah adalah interaksi pendidik dengan

siswa dalam mempelajari suatu materi pelajaran yang telah tersusun dalam suatu

kurikulum, dan di dalamnya termasuk bimbingan belajar. Dalam melaksanakan

kegiatan bimbingan belajar para pendidik disamping menguasai bahan atau materi

bimbingan, tentu perlu pula mengetahui bagaimana cara materi bimbingan itu



Di samping keterbatasan pengetahuan teknis guru menyampaikan materi

bimbingan belajar, juga kemampuan guru dalam mengelola kelas. Tuntutan

modernitas pendidikan termasuk penggunaan media pendidikan yang tersedia di

sekolah dan di kelas mengharuskan guru lebih adaptif, terampil dan profesional agar

mampu menjadi pemecah problema belajar yang dihadapi peserta didik. Problematik

yang dihadapi peserta didik di sekolah cukup kompleks dan problematik itu erat

kaitannya dengan faktor internal dan eksternal peserta didik. Di kelas, guru secara

langsung bertatap muka dengan peserta didik, maka problematik peserta didik yang

sedang dan akan dihadapi tidak bisa dibiarkan bertumpuk sehingga mengakibatkan

dan menimbulkan rasa bosan dan penyesalan peserta didik atas kegiatan

pembelajaran yang sedang dihadapi. Kegiatan pembelajaran umumnya terjadi di

kelas. Karenanya dibutuhkan keterampilan guru melakukan bimbingan belajar.

.

Kesadaran profesi menjadi landasan psikologis bagi setiap guru untuk

menciptakan pembelajaran yang manusiawi dan konstruktif. Bimbingan belajar di

samping menjembatani kebutuhan belajar siswa juga berusaha membangun dinamika

kelas dan memperkecil terjadinya problematik dan memecahkan problematik yang

sedang dihadapi siswa. Cukup banyak masalah belajar yang dihadapi siswa dan

intensitasnya sama dengan kompleksnya problematik yang dihadapi pendidik. Hal ini

mengindikasikan, pengelolaan kelas menjadi sangat urgen dan dapat dikatakan di

kelas terjadi eksekusi pengetahuan, keterampilan dan berbagai macam pengalaman

yang ditransformasikan pendidik kepada siswa.



, jika tidak diperintahkan dan diingatkan, siswa-siswa tidak mau ke

perpustakaan. Inilah fenomena yang sangat memperihatinkan bagi kita semua,

sementara sekolah telah berusaha memfasilitasSalah satu usaha yang dilakukan SMP

Negeri 1 Ranomeeto adalah pembenahaan dan melangkapi perpustakaan sekolah. i

siswa dalam proses belajarnya, namun hal tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik.

Seiring dengan pkembangan era modernisasi yang serba praktis dan canggih,

merupakan daya saing tersendiri bagi perpustakaan. Dimana seorang guru harus

berusaha dan memberikan perintah terlebih dahulu kepada siswa untuk ke perpusta.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan batasan masalah

yaitu Upaya Pemanfaatan Fasilitas Perpustakaan Sebagai Media Belajar Siswa SMPN

1 Ranomeeto

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini

adalah:

1. Bagaimana gambaran fasilitas perpustakaan di SMP Negeri 1 Ranomeeto

Kabupaten Konawe?.

2. Bagaimana upaya pemanfaatan fasilitas perpustakaan sebagai media belajar

siswa di SMP Negeri 1 Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan?.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:



1. Untuk mengetahui gambaran fasilitas perpustakaan di SMP Negeri 1

Ranomeeto Kabupaten Konawe?.

2.  Untuk mengetahui upaya pemanfaatan fasilitas perpustakaan sebagai

media belajar siswa di SMP Negeri 1 Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan?.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna untuk:

1. Kegunaan teoritis yaitu untuk meningkatkan apresiasi para calon pendidik

bagi usaha pengembangan pengetahuan di bidang pendidikan guna

mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Kegunaan praktis, yaitu untuk membantu terciptanya pelaksanaan

pembangunan di bidang pendidikan khususnya pelayan bimbingan belajar di

sekolah.

F. Definisi Operasional

1. Fasilitas perpustakaan adalah segala sesuatu yang digunakan dalam rangka

menunjang proses belajar mengajar, untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Adapun yang menjadi ruang lingkup pengkajian penelitian mengenai bahan

material dan non material perpustakaa


