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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan pada hakikatnya merupakan salah satu kebutuhan sosial manusia

dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, guna pencapaian tingkat

kehidupan bangsa yang semakin maju dan sejahtera. Pendidikan juga merupakan

salah satu kebutuhan dasar bagi setiap warga negara. Oleh karena itu

penyelenggaraan pendidikan merupakan kepentingan nasional untuk mewujudkan

salah satu tujuan yang dicita-citakan oleh pembukaan UUD 1945, yaitu

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan hal yang paling menunjang dalam pencapaian

tujuan pendidikan tersebut adalah tersedianya sarana dan prasarana dalam proses

pelaksananaan pendidikan.

Dalam Undang–undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan

dalam Bab XII yang membahas tentang Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam hal

ini termaktub dalam pasal 45 ayat [1] yaitu :

Setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan
prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan
perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional dan
kejiwaan peserta didik.1

Selanjutnya dalam Bab VII tentang standar sarana dan prasarana dalam pasal

42 ayat [1] dijelaskan pula bahwa :

1H. M. Suparta, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan, (Jakarta:
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2006), h. 30
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Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan
pendidikan media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis
pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untung menunjang proses
pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan”.2

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa guna mencetak generasi

yang bermutu dan mampu bersaing dipangsa pasar,  maka para pengambil kebijakan

dalam hal ini pemerintah setempat sepatutnya memediasi dengan menyediakan

fasilitas sarana dan parasana yang lengkap agar tercipta proses pembelajaran yang

tersistematis dan kontinyu.

Sumber belajar merupakan faktor ekternal yang sangat mempengaruhi hasil

belajar. Tanpa ada sumber belajar tidak akan ada proses pembelajaran, karena setiap

kegiatan belajar menghendaki adanya interaksi antara siswa dengan sumber belajar. Guru

merupakan sumber belajar utama dengan segala kemampuan, wawasan keilmuan, dan

ketrampilannya, tetapi siswa juga membutuhkan sumber belajar lain yang dapat

menambah pengetahuannya dan melatih kemandiriannya dalam belajar. Sekolah harus

menyediakan alternatif sumber belajar yang dapat digunakan oleh siswa. Salah satu

alternatif sumber belajar yang harus disediakan sekolah adalah perpustakaan.

Keberadaan perpustakaan di sekolah adalah sangat urgen bagi para

penggunanya, baik itu dikalangan siswa, guru maupun tenaga kependidikan lainnya.

Perpustakaan merupakan sumber ilmu dan informasi bacaan, baik yang berkaitan

dengan dunia pendidikan maupun pengetahuan umum, sehingga keberadaan

2 Ibid., h. 178
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perpustakaan di lingkungan sekolah diharapkan dapat memudahkan siswa mencari

referensi atau rujukan sumber ilmu yang sedang dipelajarinya.

Perpustakaan sebagai penyedia informasi pendidikan memegang peranan yang

sangat penting dan strategis karena lewat perpustakaan siswa atau pelajar dapat

mengakses berbagai informasi pendidikan yang bermanfaat bagi peningkatan dan

pengembangan pengetahuan, keterampilan, serta penghayatan terhadap segala bentuk

jenis ilmu yang dipelajari  atau dibaca lewat perpustakaan tersebut. Dengan salah satu

upaya peningkatan mutu pendidikan tersebut, perpustakaan mempunyai peranan yang

sangat penting dalam sebuah lembaga pendidikan terlebih lagi dituntut peran

pengelola, hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana kecintaan siswa terhadap

membaca disamping dapat memperkaya pengalaman belajar siswa dan menanamkan

kebiasaan belajar mandiri agar senantiasa fungsi dan peranan perpustakaan berjalan

secara efektif dan efisien.

Perpustakaan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membantu proses
belajar mengajar. Perpustakaan juga mempunyai arti yang besar dalam rangka
mengembangkan sikap senang membaca dan sikap menyenangi buku.
Perpustakaan juga sangat penting karena dapat membantu para siswa untuk
aktif mencari dan menelusuri sendiri buku apa yang mereka butuhkan di
perpustakaan dan dapat menolong siswa untuk menghubung-hubungkan
pelajaran yang satu dengan pelajaran yang lainnya.3

Suatu hal yang perlu disadari bahwa, dalam menciptakan keberhasilan anak

didik atau siswa tentang tidak terlepas dari peranan orang tua, peranan guru dan

fasilitas sekolah yang secara langsung dapat memberikan pengaruh terhadap

3 A.R. Ibnu Ahmad Shaleh, Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah, (Jakarta: PT. Hidakarya
Agung, 1999), h. 9
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keberhasilan siswa atau prestasi siswa dalam hal kebiasaan membaca, baik membaca

buku cerita, buku pelajaran dan lain sebagainya. Menurut Mudyana dan Royani

dalam Sinaga bahwa:

Perpustakaan sekolah ialah sarana penunjang pendidikan yang bertindak di satu
pihak sebagai pelestari ilmu pengetahuan dan di lain pihak juga sebagai sumber
bahan pendidikan yang akan diwariskan kepada generasi yang lebih muda.
”Secara nyata perpustakaan sekolah merupakan sarana untuk proses belajar dan
mengajar bagi guru maupun bagi murid”.4

Perpustakaan adalah salah satu alat vital dalam setiap program penedidikan,

pengajaran dan penelitian bagi setiap lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan

sebab nilai suatu lembaga diukur dari kualitas antara lain pelengkapan dan

kesempurnaan jasa yang dapat diberikan oleh perpustakaan, hal itu dapat dipahami

karena fungsinya yang universal di setiap lembaga pendidikan adalah sebagai sarana

informasi dan memperlancarkan serta mensukseskan program pendidikan.

Perpustakaan merupakan sumber belajar yang memberi pengalaman langsung kepada

siswa sehingga termotivasi kearah yang positif, berpikir, menganalisis dan

berkembang lebih lanjut.

Sumantri menjelaskan perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar yang

sangat penting mempunyai fungsi sebagai berikut.

1. Perpustakaan sekolah dapat berfungsi sebagai sumber informasi untuk
memperjelas dan memperluas pengetahuan teknologi dan penunjang
pembelajaran serta tempat mengadakan penelitia sederhana bagi peserta didik
dan guru

2. Bagi guru, perpustakaan sekolah merupakan tempat mencari sumber informasi
pengetahuan dan rujukan bagi kepentingannya dalam menagajar.

4 Dian Sinaga, Perpustakaan Sekolah peranannya dalam proses belajar mengajar. (Jakarta :
Kreasi Media Utama, 2004), h. 16.
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3. Tempat pengembangan minat membaca akan pengetahuan bagi peserta didik
secara mandiri.5

Tulisan ini masih mengulas tentang keberadaan perpustakaan sekolah dasar

yang kondisinya masih kurang baik khususnya SDN 12 Kendari Barat, bukan berarti

hanya ingin menampilkan hal-hal yang kurang, akan tetapi hal tersebut memang

harus menjadi perhatian kita bersama. Hal tersebut sudah sepantasnya menjadi

keprihatian kita pendidikan.

Perpustakaan sekolah merupakan perpustakaan yang berada pada satuan

pendidikan formal di lingkungan pendidikan dasar dan menengah yang merupakan

bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan pusat

sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang

bersangkutan. Untuk mencapai tujuan tersebut perpustakaan sekolah seharusnya

menyediakan sarana prasarana yang dapat memenuhi standar untuk pelayanan, selain

koleksi yang kuat.

Beberapa waktu yang lalu penulis berkunjung ke beberapa perpustakaan

sekolah dasar, dalam kunjungan tersebut difokuskan untuk melihat gedung atau

ruangan perpustakaan. Dari beberapa sekolah dasar yang dikunjungi semua sekolah

memiliki ruang untuk perpustakaan.

Dari data yang diperoleh, perpustakaan yang ada di SDN 12 Kendari Barat

belum bisa berfungsi secara maksimal untuk menunjang terlaksananya proses belajar

mengajar dengan baik khususnya bagi siswa itu sendiri. Oleh karena itu, pengelolaan

5 MT. Sumantri, Panduan Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah. (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2008), h. 3
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perpustakaan sangat penting diperhatikan dan dilengkapi koleksi-koleksinya agar

siswa tertarik dan memiliki minat baca yang baik untuk keperpustakaan. Untuk

mencapai tujuan yang diinginkan, perpustakaan sekolah dalam menyediakan koleksi

buku-buku dan bahan karya ilmiah, karya tulis sastra yang terpelihara sebagai bahan

bacaan, pengajaran dan konsultasi harus tersedia.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, SDN 12 Kendari Barat

telah berupaya untuk menyediakan fasilitas perpustakaan bagi peserta didiknya.

Upaya ini sangat penting dilakukan untuk menambah referensi belajar bagi siswa

karena di SDN 12 Kendari Barat masih memiliki fasilitas belajar yang minim.

Minimnya fasilitas belajar siswa SDN 12 Kendari Barat praktis menjadikan

perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar yang sangat penting bagi siswa. Namun

upaya yang dilakukan sekolah dalam memberikan pelayanan perpustakaan belum

memberikan hasil yang maksimal. Perpustakaan sekolah masih jarang dikunjungi

oleh siswa untuk digunakan sebagai sumber belajar. Masih jarangnya siswa yang

mengunjungi perpustakaan menjadi problematika yang harus segera diselesaikan oleh

sekolah selaku penyelenggata perpustakaan

Oleh karena itu, perlu segera dilakukan penelitian guna menemukan penyebab

belum maksimalnya peran perpustakaan sebagai sumber belajar siswa SDN 12

Kendari Barat. Setelah diketahui penyebabnya, maka dapat membantu sekolah dalam

memperbaiki pengelolaan perpustakaan sebagai sumber belajar bagi siswa. Dalam

penelitian ini peneliti mengajukan sebuah judul, yaitu pengelolaan perpustakaan

sebagai sumber belajar di SDN 12 Kendari Barat Kota Kendari.
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B. Fokus Penelitian

Mengacu pada latar belakang tersebut, maka penelitian ini difokuskan pada :

1. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan sebagai sumber belajar siswa di SDN

12 Kendari Barat Kota Kendari.

2. Hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan perpustakaan sebagai sumber

belajar siswa di SDN 12 Kendari Barat Kota Kendari.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penulis merumuskan masalah

penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan perpustakaan sebagai sumber belajar

siswa di SDN 12 Kendari Barat Kota Kendari ?

2. Hambatan apa yang dihadapi dalam pengelolaan perpustakaan sebagai

sumber belajar siswa di SDN 12 Kendari Barat Kota Kendari ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan perpustakaan sebagai sumber

belajar siswa di SDN 12 Kendari Barat Kota Kendari.

b. Untuk mengetahui hambatan pengelolaan perpustakaan sebagai sumber

belajar siswa di SDN 12 Kendari Barat Kota Kendari.
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2. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai bahan bacaan ilmiah atau literatur bagi pembaca untuk

mengetahui profil SDN 12 Kendari Barat Kota Kendari.

b. Sebagai bahan masukan bagi para tenaga edukatif di SDN 12 Kendari

Barat Kota Kendari tentang pentingnya pengelolaan perpustakaan sebagai

sumber belajar siswa.

c. Sebagai bahan informasi atau referensi yang penting bagi peneliti lainnya

yang berminat dalam tema dan obyek yang sama.

d. Bagi peneliti hal ini merupakan data dasar bagi peneliti selanjutnya

mengenai pengelolaan perpustakaan sebagai sumber belajar siswa.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan penafsiran tentang maksud judul penelitian ini,

maka peneliti perlu menjelaskan kata-kata yang dianggap penting, diantaranya :

1. Pengelolaan perpustakaan merupakan penataan perspustakaan sekolah dalam

menyediakan dan mengelola bahan-bahan pustaka baik yang berupa buku-

buku maupun non buku yang diatur secara sistematis menurut aturan tertentu

sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi dan sumber edukasi bagi

siswa.

2. Sumber belajar adalah sumber belajar dalam bentuk fasilitas yaitu perpustakan

yang disediakan untuk menunjang aktifitas pembelajaran sehingga dapat

mengoptimalkan kemampuan dan hasil belajar siswa.
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Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi definisi operasional dalam

penelitian ini adalah pengelolaan perpustakaan sebagai sumber belajar siswa adalah

penataan perpustakaan sekolah dalam menyediakan dan megelolah bahan-bahan

pustaka baik yang berupa buku maupun non buku, dengan pengelolaan yang baik

akan memberikan dampak positif terhadap prestasi belajar siswa.


