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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dunia perpustakaan di tanah air sangat cepat berkembang. 

Dewasa ini sebagai efek dari perkembangan dan kemajuan di bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi, permintaan informasi dari para pemakai dan jasa 

layanan terus meningkat. Perpustakaan adalah suatu ruangan, bagian dari gedung 

atau bangunan atau gedung tersendiri, yang berisi buku-buku koleksi, yang 

disusun dan diatur sedemikian rupa, sehingga mudah untuk dicari dan 

dipergunakan apabila sewaktu-waktu digunakan oleh pembaca. Perpustakaan 

dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana, seperti ruang baca, rak buku, 

rak majalah, meja, kursi baca kartu-kartu katalog, sistem pengelohan tertentu dan 

ditempatkan karyawan atau petugas yang melaksanakan perpustakaan.(Arma & 

Nelisa, 2013) 

Berbicara masalah perpustakaan sekolah, mau tidak mau terkait dengan 

Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional. Menurut 

undang-undang tersebut, dalam upaya menyelenggarakan pendidikan yang baik, 

satuan pendidikan perlu didukung oleh sumber daya pendidikan adalah segala 

sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi 

tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana, dan peserta didik 

memperoleh kesempatan untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan 

dengan membaca bahan pustaka yang mengandung ilmu pengetahuan yang 

diperlukan dalam proses belajar mengajar sekolah.Semua pihak, khususnya kepala 
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sekolah harus memberi perhatian lebih akan eksistensi perpustakaan di sekolah, 

dan tidak lagi dianggap sebagai tempat menyimpan buku bekas, barang-barang 

tidak terpakai, bahkan tempat bermain saat tidak ada KBM. Hal ini tentu sangat 

ironis dan tidak mendidik (Sudirman, 2019). 

Ilmu perpustakaan (library science) menurut Reitz diartikan sebagai sebuah 

pengetahuan dan keahlian dalam pengelolaan informasi terekam, mulai dari 

penyeleksian, pengadaan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan dan 

penelusuran (temu kembali), sampai penyebarannya untuk dimanfaatkan oleh 

pengguna sesuai kebutuhan yang biasanya diajarkan pada sekolah perpustakaan 

(Nelisa, 2009). 

 

Perpustakaan sekolah yang berkualitas yaitu jika telah memenuhi syarat-

syarat kualitas yang ditentukan sebagaimana fungsi dan tujuan dari perpustakaan 

itu.Kualitas perpustakaan dapat diukur berdasarkan standar acuan yang disebut 

dengan akreditas.Dasar akreditasi perpustakaan yaitu Undang-Undang Nomor 43 

Tahun 2007 pasal 18 bahwa setiap perpustakaan dikelola sesuai dengan standar 

nasional perpustakaan.Serta Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 pasal 23 

bahwa setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi 

standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional 

pendidikan.(Wahyuni & Nurhikmahyanti, 2017) 

Upaya peningkatan kualitas perpustakaan sekolah harus dilakukan secara 

terus menerus dengan mengacu pada standar perpustakaan yang diterbitkan oleh 

Perpustakaan Nasional RI. Kegiatan penilaian terhadap kualitas perpustakaan 

dapat dilakukan melalui akreditasi perpustakaan. Sertifikat terakreditasi dapat 

diperoleh suatu perpustakaan sekolah berdasarkan jumlah nilai tertimbang dari 

sembilan komponen. Komponen-komponen tersebut adalah komponen layanan, 

kerjasama, koleksi, pengorganisasian bahan perpustakaan, sumber daya manusia, 



 

3 
 

gedung atau ruang dan sarana prasarana, anggaran, manajemen perpustakaan dan 

perawatan koleksi perpustakaan. Agar akreditasi perpustakaan mendapatkan hasil 

maksimal, pustakawan harus berperan aktif. Beberapa contoh dari peran 

pustakawan dalam kegiatan akreditasi perpustakaan adalah mempelajari pedoman 

akreditasi, menyiapkan bukti-bukti fisik, melakukan evaluasi diri, dan melakukan 

simulasi akreditasi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf kurikulum Faysal yang 

mengatakan, berawal dari perpustakaan yang melengkapi syarat untuk memenuhi 

standar nasional, SMAN 5 Kendari dikunjungi tim verifikasi nasional dan tim 

penilai dari provinsi yang menyatakan perpustakaan SMAN 5 Kendari layak ikut 

dalam lomba perpustakaan tingkat Nasional. Perpustakaan SMAN 5 Kendari 

berhasil meraih lomba perpustakaan tingkat provinsi dan tingkat nasional yang 

berhasil menduduki peringkat 7 besar. (Wawancara, staff kurikulum SMAN 5 

Kendari). 

Kemudian Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ruinga selaku kepala 

perpustakaan mengatakan bahwa koleksi perpustakaan yang terdapat pada 

perpustakaan SMAN 5 Kendari sebanyak 23000 pustaka dengan jumlah petugas 

perpustakaan sebanyak 2 orang, dengan tupoksi bagian pelayanan sirkulasi atau 

sebagai petugas untuk mencatat data-data perpustakaan. Selain itu juga fasilitas 

yang dimiliki perpustakaan SMAN 5 Kendari antara lain meja, kursi, sofa dan 

kipas angin sebanyak 2 buah, yang sebenarnya perpustakaan masih membutuhkan 

1 kipas angin lagi karena jumlah pengunjung yang banyak membuat ruang 

perpustakaan menjadi panas, sehingga perpustakaan masih memerlukan kipas 
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angin lagi. Yang menjadi kendala di perpustakaan SMAN 5 Kendari saat ini 

adalah, perpustakaan belum memiliki komputer untuk bagian pelayanan, sehingga 

petugas dalam pelayanan peminjaman ataupun pengembalian buku sangat 

kewalahan dalam melakukan pelayanan dengan begitu banyak siswa. Dilain 

bidang juga, bisa dibayangkan apa yang terjadi pada pengelola yang mengurus, 

menulis, merekap, membuat catatan, secara manual. Bukan tidak mungkin terjadi 

kesalahan administrasi dan lamanya waktu untuk menyelesaikan. Itulah kendala 

perpustakaan sman 5 Kendari belum menggunakan system komputer atau online, 

masih menggunakan system manual. Dari fakta-fakta tentang perpustakaan di atas 

kita mengetahui bahwa sebenarnya masih ada fasilitas yang perlu dilengkapi 

untuk meningkatkan pengelolaan perpustakaan SMAN 5 Kendari. (Wawancara, 

kepala perpustakaan SMA Negeri 5 Kendari). 

Disisi lain perpustakaan SMAN 5 Kendari memperoleh banyak 

penghargaan dalam setiap lomba perpustakaan yang diikuti. Untuk mengetahui 

upaya yang dilakukan oleh pengelola perpustakaan SMAN 5 Kendarisehingga 

mendapatkan banyak penghargaan tersebut calon peneliti ingin mendalam dengan 

mengangkat judul penelitian StrategiPeningkatan Kualitas Tata Kelola 

Perpustakaan (Studi di Perpustakaan SMA Negeri 5 Kendari) 

1.2 Fokus Penelitian 

Penelitian ini fokus pada strategi peningkatan kualitas yang dilakukan oleh 

kepala sekolah dan pengelola perpustakaan dalam meningkatkan tata kelola 

perpustakaan SMAN 5 Kendari. 
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1.3 Rumusan Masalah Penelitian 

Penelitian ini fokus pada strategi yang dilakukan oleh kepala sekolah dan 

pengelola perpustakaan dalam meningkatkan tata kelola perpustakaan SMAN 5 

Kendari: 

1.3.1 Bagaimana kebijakan kepala sekolah dan kepala perpustakaan dalam 

meningkatkan kualitas tata  kelola perpustakaan di Perpustakaan SMA 

Negeri 5 Kendari ? 

1.3.2 Bagaimana Program kerja perpustakaan dalam meningkatkan kualitas tata 

kelola perpustakaan di Perpustakaan SMA Negeri 5 Kendari? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian pada proposal ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Untuk mengetahui kebijakan kepala sekolah dan kepala perpustakaan dalam 

meningkatkan kualitas tata  kelola perpustakaan di Perpustakaan SMA 

Negeri 5 Kendari? 

1.4.2 Untuk mengetahui Program kerja perpustakaan dalam meningkatkan 

kualitas tata kelola perpustakaan di Perpustakaan SMA Negeri 5 Kendari? 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan akan memperkaya hasil penelitian yang telah 

diadakan sebelumnya serta memperluas keilmuan yang berkaitan dengan strategi 

peningkatan kualitas tata kelola perpustakaan. 
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1.5.2 Manfaat Praktis 

1.5.2.1 Bagi Perguruan Tinggi 

Penelitian ini untuk memperoleh gambaran tentang strategi peningkatan 

kualitas tata kelola perpustakaan di perpustakaan SMAN 5 Kendari. 

1.5.2.2 Bagi Perpustakaan Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Kendari 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukkan kepada 

kepala sekolah, kepala perpustakaan, petugas perpustakaan maupun guru 

tentang strategi peningkatan kualitas tata kelola perpustakaan yang baik. 

1.5.2.3 Bagi peneliti, pelajar atau mahasiswa 

Penelitian ini untuk mengetahui bahwa perpustakaan adalah sumber 

belajar yang baik untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan 

dengan tugas-tugas pembelajaran. 

1.5.2.4 Bagi peneliti 

Penelitian ini sebagai usaha untuk mengembangkan kemampuan penulisan 

karya ilmiah selain itu juga untuk memperoleh pengalaman praktis di 

lapangan. 

1.6 Definisi Operasional Penelitian 

1.6.1 Definisi Operasional 

Dalam membahas strategi peningkatan kualitas tata kelola perpustakaan, 

maka konsep dasar yang perlu dijelaskan sehubungan dengan penelitian ini 

adalah: 

1.6.1.1 Strategi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara atau 

metode yang digunakan oleh kepala sekolah selaku pimpinan tertinggi di 
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sekolah dan pustakawan untuk mencapai sasaran ataupun tujuan 

perpustakaan. 

1.6.1.2 Peningkatan Kualitas tata kelola yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah menggambarkan hal-hal yang dilakukan oleh kepala perpustakaan 

dan petugas perpustakaan dalam meningkatkan kualitas tata kelola 

perpustakaan dalam hal ini meningkatkan akreditas perpustakaan. 

1.6.1.3 Perpustakaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

perpustakaan sekolah yang merupakan bagian integral sekolah, dan dikelola 

sepenuhnya oleh sekolah. 

 

 


