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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Deskripsi Strategi 

2.1.1 Konsep Strategi 

Strategi berasal dari bahasa Yunani strategia yang diartikan sel “the art of 

general” atau seni seorang panglima yang biasa digunakan dalam peperangan 

(Sumarsono, 2001). 

Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para 

pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai 

penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai 

(Umar, 2001).  

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan 

rencana yang dibuat dan ditentukan oleh pimpinan puncak dalam hal ini dalam 

struktur organisasi perpustakaan yang menjadi pimpinan puncak tentu saja adalah 

kepala sekolah dan kepala perpustakaan, dimana kepala sekolah dan kepala 

perpustakaan yang membuat kebijakan tentang bagaimana rencana maupun 

sasaran yang sudah ditentukan dapat tercapai. 

2.1.2 Konsep Kualitas 

Sesuatu dapat dikatakan berkualitas jika memenuhi persyaratan-persyaratan 

kualitas yang telah ditentukan. Kualitas dapat diukur berdasarkan sebuah standar 

(acuan) yang diikutinya. Kualitas sebuah perpustakaan dapat diuskur berdasarkan 

suatu standar pengelolaan perpustakaan yang diimplementasikan oleh 

perpustakaan tersebut(Suparmo, 2012). 



 

9 
 

Konsep kualitas telah didefinisikan para ahli dari berbagai sudut pandang 

masing-masing. Namun demikian terdapat persamaan yang pada esensinya 

mengarah kepada upaya pemenuhan harapan konsumen. Harapan konsumen 

tidaklah konstan dari waktu kewaktu, namun selalu berubah secara dinamis, 

sehingga apa yang menjadi harapan konsumen pada saat sekarang ini mungkin 

tidak akan menjadi pilihan untuk masa yang akan datang dan berarti pula bahwa 

produk dan jasa yang berkualitas pada saat ini mungkin tidak berkualitas lagi di 

masa mendatang.  

Tjiptono (2001) menjelaskan bahwa kualitas adalah kondisi dinamis yang 

berhubungan  dengan produk, jasa, manusia, proses, akhir, namun demikian 

kualitas juga terkait dengan mutu proses, terlebih lagi dalam industry jasa yang 

mengedepankan mutu interaksi antara pengguna jasa dengan front line officer 

yang merupakan ujung tombak dalam kualitas industry jasa. Dari definisi itu jelas 

pula bahwa pengguna jasalah yang paling berhak menyatakan kualitas dengan 

membandingkan kualitas apa yang diharapkan dengan persepsi mereka setelah 

menerima jasa tersebut (perceived performance) (Maryono, 2018).  

 

Dari penjelasan diatas dapat  kita simpulkan bahwa tingkat kualitas 

ditentukan dari seberapa besar suatu lembaga dapat memenuhi kebutuhan 

konsumen yang berubah dari waktu kewaktu, begitu juga dengan kualitas 

perpustakaan sekolah, dapat dilihat dari  bagaimana perpustakaan dapat 

memenuhi kebutuhan pemustaka yang selalu berubah dari waktu kewaktu dalam 

hal ini siswa dan guru sebagai  pemakai atau pemustaka, pemenuhan harapan bisa 

dilihat dari koleksi pustaka yang selalu update sesuai perkembangan zaman. 

Kualitas perpustakaan juga bisa dilihat dari banyaknya koleksi perpustakaan, 

apakah koleksi pustaka yang dimiliki perpustakaan sekolah sudah memenuhi 

kebutuhan pemustaka atau tidak, dan yang dapat menentukan kualitas 

perpustakaan adalah konsumen atau pemustaka yaitu siswa dan guru.  
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2.1.3 Konsep Tata KelolaPerpustakaanSekolah 

Menurut wikipedia ensiklopedia bebas, tata kelola perusahaan/organisasi 

(bahasa inggris: corporate governance) adalah rangkaian proses, kebiasaan, 

kebijakan, aturan dan institusi yang memengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta 

pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Manajemen/pengelolaan 

perpustakaan adalah upaya pencapaian tujuan dengan memanfaatkan sumber daya 

manusia, informasi, sistem, dan sumber dana dengan tetap memperhatikan fungsi 

manajemen, peran, dan keahlian. (Wulandari, 2009) 

Waluyo (2006) menjelaskan pengelolaan akan menentukan sejauh mana  

perpustakaan sekolah  dapat berjalan dengan baik dan mendukung proses 

pembelajaran yang inovatif di sekolah. Pengelolaan perpustakaan sangat 

diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran. Perpustakaan sekolah akan 

bermanfaat apabila benar-benar memperlancar pencapaian tujuan proses belajar 

mengajar di sekolah (Subaidi, 2018). Soetopo (2002) mengatakan perpustakaan 

sekolah adalah perpustakaan yang diselenggarakan di sekolah yang bermaksud 

untuk menunjang program belajar mengajar di lembaga pendidikan formal. 

Perpustakaan adalah suatu unit kerja yang menyelenggarakan pengumpulan, 

penyimpanan dan pemeliharaan berbagai jenis bahan pustaka, dikelola secara 

sistematis untuk digunakan sebagai informasi bagi pemakai perpustakaan. 

(Wahyu Supriyanto, 2008). 

Carter V. Good menjelaskan mengenai definisi perpustakaan sekolah, 

menurutnya perpustakaan sekolah adalah koleksi yang diorganisasi di dalam suatu 

ruang agar dapat digunakan oleh siswa dan guru. Dalam penyelenggaraannya 
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perpustakaan sekolah tersebut diperlukan seorang pustakawan yang bisa diambil 

dari salah satu guru (Rahmawati & Ani, 2006). 

Dari penjelasan mengenai perpustakaan sekolah diatas dapat disimpulkan 

bahwa perpustakaan sekolah adalah sebuah koleksi dari berbagai macam buku 

yang di kelola dalam suatu ruang agar dapat di gunakan oleh pemustaka. Dan 

dalam menjalankan kegiatan dalam sebuah perpustakaan dibutuhkan seorang 

pustakawan yang berkompeten dalam mengelola perpustakaan sekolah. 

2.2 Deskripsi Kebijakan Kepala Sekolah dan Kepala Perpustakaan dalam 

Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perpustakaan  

Wahyudsudjadmiko dalam Kompri mengatakan kepala sekolah adalah 

seorang tenaga fungsional yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah 

dimana diselenggarakan proses pembelajaran(Ikhsanudin, 2018). Menurut Magrill 

(1989), kebijakan kepala sekolah terhadap pengembangan koleksi merupakan alat 

pedoman yang penting bagi staff untuk semua kegiatan yang hubungannya dengan 

perencanaan, penganggaran, seleksi/pemilihan dan pengadaan koleksi 

perpustakaan/sumber informasi yang baik dan benar. (Elva Ramah, 2015) 

Kebijakan sendiri mengarah pada ‘MENGAPA’ atau ‘APA’ prinsip dari 

organisasi (sekolah/perpustakaan). Kadangkala sebuah kebijakan terhadap 

perpustakaan sekolah sangat dipengaruhi oleh kondisi kebijakan di 

lingkungannya, baik dari sekolah atau pemilik sekolah, dinas pendidikan, 

pemerintah atau mungkin departemen pendidikan. Sebagai pengelola 

perpustakaan, maka kita perlu secara jelas memahami bagaimana mengelola 

perpustakaan secara efektif, dimana kebijakan sekolah, yayasan, pemerintah dan 
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kebijakan lainnya harus dijalankan, dan prosedur harus dapat merefleksikan 

kebutuhan-kebutuhan sekolah itu sendiri. Kebijakan disini termasuk didalamnya 

pendanaan, pengelola, dukungan untuk guru-pustakawan dan faktor-faktor lain 

yang berhubungan. 

Hal-hal yang perlu dilakukan pengelola kaitannya dengan kebijakan adalah: 

1. Melihat kembali sumber-sumber yang dimiliki dan mendefinisikannya sesuai 

dengan kebutuhan dan perkembangan kebijakan sekolah. 

2. Membuat sebuah pernyataan visi dari perpustakaan sekolah yang sesuai 

dengan kebijakan yang ada. 

3. Memperhatikan kebijakan-kebijakan baru dari sekolah mengenai perpustakaan 

sekolah 

Perpustakaan  juga perlu melakukan perencanaan strategis dalam menentukan 

kebijakan dari perpustakaan itu sendiri, caranya: 

1) Mulailah dari sebuah visi 

2) Kemudian lakukan assessment kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi 

3) Membuat sebuah kebijakan untuk berbagai macam wilayah 

manajemen/pengelolaaan dimana anda bertanggungjawab. 

Selalu lakukan cek pada  kebijakan yang telah kita buat, apakah ada 

permasalahan atau complain. Yang terpenting bahwa setiap membuat sebuah 

kebijakan harus selalu mempertimbangkan visi, kebutuhan, dan keadaan dari 

sekolah atau lembaga induknya. Karena pada prinsipnya perpustakaan sekolah 

harus mencerminkan visi dan misi sebuah lembaga pendidikan sekolah (Anwar, 

2019). 
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Kualitas tidak hanya menekankan pada aspek hasilnya saja, melainkan juga 

pada kualitas manusia dan kualitas prosesnya. Kualitas dapat dikatakan ada, 

apabila sebuah produk atau sebuah jasa memenuhi spesifikasi yang ada. Bagi 

setiap lembaga, tidak terkecuali lembaga perpustakaan perguruan, kualitas adalah 

agenda utama, dan meningkatkan kualitas merupakan tugas yang paling penting. 

(Sallis, 2006).Goetsch dan Davis pernah membuat definisi tentang kualitas 

sebagai suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, 

proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Dari definisi 

tersebut dapat dilihat bahwa kualitas meliputi tiga aspek, yaitu: (1) usaha 

memenuhi atau melebihi harapan seseorang; (2) kualitas mencakup produk, jasa, 

manusia, proses, dan lingkungan; dan (3) kualitas merupakan kondisi yang selalu 

berubah, artinya apa yang dianggap merupakan kualitas saat ini, mungkin 

dianggap kurang berkualitas pada masa mendatang. Kualitas perpustakaan 

sekolah sebagai lembaga penyedia dan pemberi jasa lebih sulit untuk didefinisikan 

dari pada kualitas produk, karena karakteristik kualitas jasa mencakup beberapa 

elemen subjek yang penting. Jasa tidak dapat dipisahkan antara orang yang 

memberi jasa dengan orang yang menerima jasa. Dengan demikian, pustakawan 

sebagai pemberi jasa tentu harus berperan secara aktif dan mampu memberikan 

kesan dan citra yang baik di mata pemustaka sebagai pihak penerima jasa. 

Hubungan antara pustakawan dan pemustaka harus benar-benar terjalin secara 

harmonis karena kualitas jasa ditentukan oleh keduanya. Meskipun konsep 

tentang kualitas jasa tersebut cukup membingungkan dan memiliki perbedaan 

persepsi antara satu orang dengan lainnya, tidak berarti bahwa perpustakaan 
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perguruan tinggi tersebut harus mengabaikan begitu saja dan tidak 

memperdulikan konsep kualitas lembaganya. Dengan kata lain, upaya 

peningkatan kualitas perpustakaan perguruan tinggi harus tetap 

diusahakan.(Goetsch & David, 1994). 

2.3  Deskripsi Program Kerja Perpustakaan dalam Meningkatkan Kualitas Tata 

Kelola Perpustakaan 

Rencana kerja perpustakaan sekolah yang tertuang dalam program kerja 

perpustakaan secara umum akan mengacu pada tugas pokok perpustakaan 

sekolah, tujuan institusi, visi dan misi sekolah. Hal ini didasari oleh kepentingan 

bersama untuk menciptakan suasana kegiatan belajar mengajar yang efektif dan 

efisien. 

2.5.1 Program jangka pendek 

2.5.1.1. Menyusun program perpustakaan sekolah 

Yang harus diingat adalah bahwa semua program harus mengacu pada 

kebijakan lembaga penaung agar mendapat dukungan (paling tidak dukungan 

moral) dari lembaga. Menyediakan dan menghimpun bahan pustaka, 

informasi, sesuai kurikulum sekolah.  

2.5.1.2 Menyediakan dan melengkapi fasilitas perpustakaan sesuai kebutuhan 

2.5.1.3 Mengolah dan mengorganisasikan bahan pustaka dengan sistem 

tertentu sehingga memudahkan penggunaanya.  

2.5.1.4 Melaksanakan layanan perpustakaan yang sederhana, mudah dan 

menarik 

2.5.1.5 Meningkatkan minat baca guru dan murid, dan staf tata laksana 
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2.5.1.6 Penambahan koleksi bahan pustaka secara berkala untuk memenuhi 

kebutuhan pengguna layanan perpustakaan 

2.5.1.7 Pembuatan proposal permintaan buku/majalah/jurnal pada beberapa 

lembaga/instansi/penerbit tertentu 

2.5.1.8  Memelihara bahan pustaka agar tahan lama dan tidak cepat rusak 

2.5.1.9 Menerbitkan kartu perpustakaan bagi siswa, guru, dan staff tata 

laksana 

2.5.1.10.Menerbitkan berbagai administrasi perpustakaan (kartu buku, 

kantong, labeling, catalog OPAC, katalog buku dan lain-lain 

2.5.1.11. Inventarisasi, klasifikasi, dan katalogisasi bahan pustaka  

2.5.1.12.Entry data anggota perpustakaan pada sistim informasi perpustakaan 

(SIP) 

2.5.1.13. Pelayanan peminjaman buku perpustakaan 

2.5.1.14. Penerbitan surat tanda bebas perpustakaan (STBP) bagi siswa kelas 

XII sebagai syarat pengambilan ijazah 

2.5.1.15. Mengikuti beberapa lomba perpustakaan baik tingkat kabupaten, 

provinsi ataupun nasional. 

2.5.2 Program jangka menengah 

2.5.2.1 Penyediaan sarana dan prasarana: pengadaan buku, majalah dan lain-

lain, pengolahan bahan pustaka, perabot (rak koran dan tabloid) 

2.5.2.2 Perawatan sarana dan prasarana perpustakaan: perbaikan buku rusak, 

dan penjilidan. Pemberian, kamfer/kapur barus, penyampulan buku, 

perawatan sarana dan prasarana taman baca 
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2.5.3 Program jangka panjang 

1) Menerapkan sistem layanan perpustakaan berbasis ICT  

2) Menerapkan E-Library Learning  

3) Merealisasikan kualitas dan kuantitas buku minimal 2000 judul buku 

4)Terciptanya ruangan perpustakaan yang memadai, kondusif dan 

menyenangkan. 

5) Membuat ruangan audio visual 

6. Penyediaan AC/Kipas angin 

7. Pembelian software sistem informasi manajemen (SIM) perpustakaan 

8. Study banding 

Tujuan pembuatan program perpustakaan adalah sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas, sebagai alat kontrol apakah pelaksaan sesuai dengan program, 

sebagai alat/bahan evaluasi kegiatan (Anwar, Maskur, & Jailani, 2019). Kecepatan 

tanpa batas ruang dan waktu menjadi sebuah tantangan bagi ranah kepustakawan 

Indonesia baik dari segi kurikulum pendidikan perpustakaan, standarisasi 

akreditasi perpustakaan serta tupoksi yang disusun untuk program kerja 

perpustakaan. Hal tersebut penting dilakukan untuk pengembangan keterampilan 

pustakawan serta perluasan peran pustakawan dalam berbagai kegiatan. Sebagai 

contoh, pustakawan terlibat dalam sebuah kegiatan pendidikan atau penelitian. 

Namun sampai saat ini, pustakawan masih terjebak dalam rutinitas kerja 

perpustakaan yang monoton. Hal tersebut bisa dikarenakan tuntutan visi misi 

maupun tupoksi dari lembaga induknya yang mengharuskan pustakawan 

melakukan sesuai ketetapan. Padahal, pustakawan perlu berkembang dan 
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melakukan pembaruan dengan profesi lain untuk mampu mengubah wajah 

perpustakaan di era milenial seperti saat ini (HS & Lasa, 2018). 

2.5.4 Tujuan Pembuatan Program Perpustakaan  

Tujuan pembuatan program perpustakaan antara lain 1) Sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas, 2) Sebagai alat kontrol apakah pelaksanaan sesuai dengan 

program, 3) Sebagai alat atau bahan evaluasi kegiatan  

2.5.5 Perumusan Tugas Pokok Perpustakaan 

Tugas pokok adalah sasaran yang dibebankan kepada organisasi besar maka 

tugas pokoknya luas, sedangkan organisasi kecil tugas pokoknya terbatas. 

Perumus tugas pokok perlu memperhatikan hal-hal berikut di bawah ini: 

2.5.5.1 Tugas pokok harus merupakan bagian dari tujuan yang harus dicapai 

dalam jangka waktu tertentu. 

2.5.5.2 Tugas pokok harus memperhitungkan batas kemampuan yang ada 

untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu tertentu 

2.5.6 Rincian Kegiatan 

Semua kegiatan kerja yang harus dilakukan untuk melaksanakan tuga pokok 

harus disusun secara lengkap dan terinci. Selain itu, harus dibedakan antara 

kegiatan kerja yang penting dan kurang penting. Kegiatan kerja utama dan 

penunjang. (Anwar, 2019) 

R. Suryana dalam Sinaga (2009) dijelaskan bahwa perpustakaan sekolah 

memerlukan pustakawan dan staf yang cukup berpengalaman dan kualifaid untuk 

memenuhi tuntutan fungsi dan tujuan perpustakaan itu sendiri.(Laksmi Dewi, 

2014) 
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Perpustakaan merupakan sarana yang penting dalam program pendidikan 

dan pengajaran. Dimana kepala sekolah, kepala perpustakaan dan pihak terkait 

memegang peranan yang sangat penting atas keberhasilan perpustakaan sekolah. 

Pustakawan sebagai roda penggerak dituntut berdedikasi tinggi serta penuh 

pengabdian dalam bertugas untuk meningkatkan peran serta perpustakaan 

sekolah. Dengan kemajuan teknologi pustakawan harus meningkatkan kualitas 

serta kepekaannya terhadap kemajuan–kemajuan yang ada hubungannya dengan 

perkembangan serta peningkatan pelayanan. Anggaran merupakan faktor yang 

sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu perpustakaan. Hal yang 

paling mendasar yang harus selalu diperhatikan adalah pengelola perpustakaan itu 

sendiri. Pengelola perpustakaan sekolah dituntut memberikan pelayanan yang 

dapat memuaskan keinginan pengguna perpustakaan. Bentuk pelayanan yang 

dapat diberikan berupa keramahan, tanggap, serta cepat dalam melayani setiap 

keluhan ataupun pertanyaan. Terkadang tanpa disadari oleh pengelola, salah satu 

penyebab pembaca enggan kembali keperpustakaan adalah karena penjaga 

perpustakaan bersikap ketus, cuek, dan menjawab setiap keluhan dengan 

seenaknya. Akibatnya, pembaca yang mungkin belum terbiasa dengan kondisi 

tersebut lebih memilih untuk tidak pergi ke perpustakaan tersebut atau tetap ke 

sana dengan terpaksa.Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah manajemen 

perpustakaan sendiri. Para pengguna perpustakaan cenderung menyukai 

perpustakaan yang memberikan kemudahan pelayanan kepada anggotanya. 

Kemudahan yang diharapkan meliputi pendaftaran anggota, peminjaman buku, 

dan kemudahan untuk menemukan bukuyang diinginkan. Perpustakaan yang 
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masih menggunakan cara lama (tanpa katalog komputer) cenderung ditinggalkan 

karena akan mempersulit penggunanya. Meskipun perpustakaan adalah media 

untuk memperoleh informasi selain internet, tetapi tetap saja memberi peluang 

hadirnya teknologi yang diharapkan akan bisa mempermudah transaksi. 

Penyediaan buku-buku perpustakaan secara berkala memang harus dilakukan. 

Jenis buku yang disediakan pun harus bervariasi. Perpustakaan yang tidak 

memiliki jenis buku yang bervariasi pada akhirnya akan ditinggalkan oleh 

anggotanya. Hal iniyang kemudian menjadi penyebab keberadaan perpustakaan 

menjadi tersingkir oleh adanya pemenuhan ilmu pengetahuan dan informasi yang 

lebih canggih(Rokan, 2017). 

Bagi pengelola perpustakaan (guru-pustakawan), kegiatan pengelolaan 

merupakan bagian atau peran serta dalam pendidikan di sekolah. Secara efektif 

perpustakaan harus mampu mendukung kurikulum dan program-program sekolah.  

Untuk mewujudkan pengelolaan perustakaan yang baik, maka pengelola 

perlu: 

1. Mengembangkan kemampuan profesional sebagai guru-pustakwan 

2. Memperhatikan kemampuan yang diperlukan dan prosedur yang dibutuhkan 

untuk dapat mengelola perpustakaan secara efektif, dari  perpustakaan yang 

sekedar bertahan hidup menjadi perpustakaan yang benar-benar berjalan 

secara baik 

3. Mengembangkan kebijakan dan prosedur dengan prinsip yang 

mengaktualisasikan visi dari perpustakaan sekolah 
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4. Memperlihatkan keterkaitan antara sumber-sumber informasi dan tujuan dan 

prioritas sekolah, serta program perpustakaan. 

5. Menunjukkan peran guru-pustakawan melalui rencana pengelolaan. 

Sebagai pengelola perpustakaan (guru-pustakawan), maka kita perlu secara 

jelas memahami bagaimana mengelola perpustakaan secara efektif, dimana 

kebijakan sekolah, yayasan, pemerintah dan kebijakan lainnya merefleksikan 

kebutuhan-kebutuhan sekolah itu sendiri. Kebijakan disini termasuk didalamnya 

pendanaan, pengelola, dukungan untuk guru-pustakawan dan faktor-faktor yang 

berhubungan.(Nugroho, 2020) 

Tertulis pada Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. 

Pustakawan adalah seorang yang memiliki kompetensidan diperoleh melalui 

pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawan serta mempunyai tugas dan tanggung 

jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan layanan perpustakaan. Pustakawan 

dapat berasal dari guru yang memperoleh pelatihan kepustakawan maupun dari 

ahli perpustakaan. Seharusnya warga sekolah bisa menyadari peran seorang 

pustakawan terkait dengan tanggung jawabnya mengelola sebuah perpustakaan 

dengan sebaik mungkin, sehingga berdampak pada koleksi bahan pustaka yang 

dimiliki oleh perpustakaan tersebut sudah dinyatakan baik atau sesuai dengan 

kebutuhan pengguna. Tetapi pada kenyataannya, banyak warga sekolah yang tidak 

mengerti bahwa pustakawan ialah seorang profesional dalam penyedia layanan 

informasi bagi warga sekolah.(Rusmana, 2019) 

Perpustakaan tidak hanya cukup dikelola dengan baik, informasi yang 

tersedia di perpustakaan harus dikomunikasikan. Kepala sekolah, wakil kepala 
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sekolah, guru dan juga siswa perlu diberitahukan informasi apa yang disediakan di 

perpustakaan. Sebab perpustakaan yang baik adalah perpustakaan yang dapat 

memenuhi kebutuhan informasi para pemakainya.Oleh karena itu, koleksi yang 

ada di perpustakaan harus disesuaikan dengan kebutuhan informasi para 

pemakainya sehingga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya (Fitriyani, 2010).  
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2.5 Alur Pikir Penelitian  

Alur pikir penelitian ini adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.1 Alur Pikir Penelitian 

 

2.6 Penelitian Relevan 

Tabel 2.2 Penelitian Relevan 

Adapun penelitian relevan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

No Judul 

Penelitian 

Perbedaan Persamaan 

1 Hariyanto, Universitas 

sunan kalijaga 

Yogyakarta, dengan 

judul penelitian 

Perbedaan penelitian 

Hariyanto dengan 

peneliti terletak pada 

tempat dan fokus 

Sedangkan 

Persamaan 

penelitian 

Hariyanto dengan 

 Judul: Strategi Peningkatan KualitasTata Kelola Perpustakaan 

Di SMA Negeri 5 Kendari 

 

 

-Membuat Kebijakan 

Perpustakaan 

-Melaksanakan Program   

Kerja 

 

Kualitas Tata 

Kelola 

Perpustakaan 

Meningkat 

 

Landasan Pemikiran:  

Menurut Stephanie K.Marrus, seperti yang dikutip Sukristono, strategi 

didefinisikan sebagai suatuproses perencanaan para pemimpin puncak 

yang berfokus pada tujuan jangkapanjang organisasi, disertai 

penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut 

dapat dicapai. (Yuliani, 2019) 

 

Kondisi Awal 

-Masih menggunakan pelayanan 

manual 

-Kurangnya Tenaga Perpustakaan 

-Masih ada fasilitas yang perlu 

dilengkapi 

-Juara 1 Lomba Perpustakaan Tingkat  

Provinsi dan Juara Favorit urutan 7 

Besar Tingkat Nasional. 
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“strategi pengelolaan 

perpustakaan  dalam 

menumbuhkembangkan 

budaya literasi di MAN 

1 Gunung Kidul D.I 

Yogyakarta 

penelitian. Penelitian 

Hariyanto berfokus 

pada strategi 

pengelolaan dan 

pengembangan budaya 

literasi. Sedangkan 

peneliti berfokus pada 

kebijakan perpustakaan, 

program kerja dan 

strategi pustakawan 

dalam meningkatkan 

kualitas tata kelola 

perpustakaan(Hariyanto, 

2018, hal. 92) 

peneliti yaitu 

sama-sama 

meneliti tentang 

pengelolaan 

perpustakaan 

2 Eka Safitri, Universitas 

Islam Negeri Alauddin 

Makassar, dengan judul 

penelitian “Strategi 

pengelola perpustakaan 

dalam meningkatkan 

pelayanan di 

SMANegeri 4 

Enrekang Kabupaten 

Enrekang 

Perbedaan penelitian 

Eka Safitri dengan 

peneliti terletak pada 

tempat dan fokus 

penelitian. Penelitian 

Eka Safitri berfokus 

pada bentuk pelayanan 

perpustakaan, strategi 

pengelola dalam 

meningkatkan 

pelayanan, serta kendala 

pengelola perpustakaan 

dalam meningkatkan 

pelayanan(Safitri, 

Strategi pengelolaan 

perpustakaan dalam 

meningkatkan 

pelayanan di SMA 

Negeri 4 Enrekang 

Kabupaten Enrekang, 

2017, hal. 5). 

Sedangkan 

Persamaan 

penelitian Eka 

Safitri dengan 

peneliti yaitu 

pengelolaan 

perpustakaan 

3 Nurhalimah 

Tusadikyah, UIN 

Maulana Malik Ibrahim 

Malang, dengan judul 

penelitian “Pengelolaan 

perpustakaan dalam 

upaya peningkatan 

minat baca di SDN 

Kauman 1 Malang 

Perbedaan penelitian 

Eka Safitri dengan 

peneliti terletak pada 

tempat dan fokus 

penelitian. Penelitian 

Nurhalimah Tusadikyah 

berfokus pada 

pelaksanaa pengelolaan 

perpustakaan dalam 

meningkatkan minat 

baca, dan peningkatan 

Sedangkan 

persamaan 

penelitian 

Nurhalimah 

Tusadikyah 

dengan peneliti 

yaitu pengelolaan 

perpu stakaan 
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minat baca di 

sekolah(Tusadikyah, 

2017, hal. 102). 

 

 Dari penelitian relevan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap peneliti 

memiliki fokus penelitian masing-masing melakukan kajian tentang pengelolaan 

perpustakaan.  

  


