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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Perpustakaan Sekolah

1. Definisi Perpusakaan

Perpustakaan berasal dari kata “Pustaka”, artinya “buku” atau “kitab”, dalam

bahasa Inggris perpustakaan disebut “library”, dalam bahasa Belanda disebut

“bibliotheek” dalam bahasa Prancis “bibliotheque”, dalam bahasa Spanyol dan

Portugis disebut “Bibliotheca” dari akar kata yang sama yaitu akar kata Library atau

Liber dalam bahasa latin artinya “buku”.1 Perpustakaan mengalami perubahan dan

perkembangan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi.

Dalam pengertian yang sederhana, perpustakaan diartikan sebagai kumpulan buku

atau bangunan fisik sebagai tempat buku dikumpulkan dan disusun menurut system

tertentu untuk kepentingan pemakai/pengunjung.

Perpustakaan sekolah merupakan tempat dimana para peserta didik dapat
mengeksplor (mengadakan penjajakan ilmiah secara lebih luas) terhadap
berbagai subyek secara mendiri dan demokratis terhadap apa yang dikaji
agar memperoleh pengetahuan lebih dalam dari sekedar apa yang diperoleh
pada ruang kelas.2

Menurut Leonard Montaque dalam Martono, memberikan pengertian

perpustakaan dengan 4 macam pengertian sebagai berikut :

1 Sulistyo Basuki, Periodisasi Perpustakaan Indonesia, (Bandung: Remaja Rosda Karya,
1994), h. 1

2 Pungki Purnomo, Perpustakaan Sebagai Center For learning Society: Gagasan Untuk
Pengembangan perpustakaan madrasah, (Jakarta: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif
Hidayatullah, 2006), h. 123
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1. Perpustakaan bermakna suatu koleksi buku-buku dan bahan karya ilmiah,
karya tulis sastra yang terpelihara sebagai bahan bacaan, pengajaran dan
konsultasi.

2. Perpust berarti juga tempat, gedung atau ruangan yang di atur untuk
menyimpan dan pengunaan pustaka, dan lain-lain.

3. Perpustakaan juga bermakna buku-buku yang terbit dengan aneka judul.
4. Perpustakaan juga berarti koleksi film, photo, dan koleksi buku printer (non

cetak).3

Menurut Ibrahim Bafadal, mendefenisikan perpustakaan sebagai berikut :

Suatu unik kerja dari suatu badan atau lembaga tertentu yang mengelola
bahan-bahan pustaka, baik berupa buku-buku maupun berupa non buku-
buku (non buku material) yang diatur sistematis menurut aturan tertentu
sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi oleh setiap
pemakainya.4

Pengertian di atas memberikan makna bahwa perpustakaan merupakan suatu

unik kerja suatu lembaga yang mengelola bahan-bahan pustaka secara profesional

untuk dipergunakan bagi tujuan-tujuan tertentu. Menurut Ibn Ahmad Shaleh, bahwa

“Perpustakaan adalah tempat pengumpulan pustaka atau kumpulan pustaka yang

diatur dan disusun dengan sistim tertentu, sehingga sewaktu- waktu diperlukan dapat

diketemukan dengan mudah dan cepat”.5 Sedangkan menurut Rahyuningsih bahwa

“perpustakaan adalah suatu kesatuan unit kerja yang terdiri dari beberapa bagian,

yaitu bagian pengembangan koleksi, bagian pengolahan koleksi, bagian pelayanan

pengguna dan bagian pemeliharaan sarana dan prasarana”.6

3 Martono E, Pengetaguan Dokumentasi Dan Perpustakaan Sebagai Pusat Informasi,
(Jakarta: Utama, 1997), h. 228

4 Ibrahim Bafadal, Pengelolaan Perpustakaan Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 3
5 A. R. Ibnu Ahmad Shaleh, Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah, (Jakarta; P.T.

Hidayakarya Agung, 1999), h. 11
6 Rahayuningsih, F. Pengelolaan Perpustakaan, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007), h. 1.
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Perpustakaan adalah koleksi yang terdiri dari bahan-bahan tertulis, tercetak,

ataupun grafik lainnya seperti film, slide, piringan hitam, tape dalam ruangan ataupun

gedung yang diatur dan diorganisasikan dengan sistem tertentu agar dapat digunakan

untuk keperluan studi, penelitian, pembacaan dan lain sebagainya.

Berdasarkan definisi perpustakaan yang beragam di atas maka dapat ditarik

suatu kesimpulan berdasarkan batasan- batasan perpustakaan sebagai berikut :

a. Perpustakaan adalah suatu tempat atau gedung atau ruangan untuk

menyimpan dan memakai koleksi buku dan bahan bacaan lainnya.

b. Perpustakaan adalah kumpulan buku–buku dan bahan pustaka lainnnya yang

diorganisasikan dan diadmistrasikan untuk bacaan, konsultasi dan studi.

c. Perpustakaan adalah unit kerja yang memiliki sumber daya manusia,

ruangan secara khusus dan koleksi bahan pustaka sekurang–kurangnya 1.000

judul dan berbagai disiplan ilmu yang sesuai dengan jenis perpustakaan yang

bersangkutan.

2. Tujuan dan Fungsi Perpustakaan

Penyelenggraan perpustakaan sekolah bukan hanya untuk mengumpulkan

dan menyimpan bahan-bahan pustaka, tetapi dengan adanya penyelenggaraan

perpustakan sekolah diharapkan dapat membantu murid-murid dan guru

menyelesaikan tugas-tugas dalam proses belajar mengajar. Oleh sebab itu segala

bahan pustaka yan dimiliki perpustakaan sekolah dapat menunjang proses belajar
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mengajar. Tujuan perpustakaan tidak dapat lepas dari fungsi perpustakaan. Tujuan

perpustakaan menurut Ibnu Ahmad Shaleh yakni :

1. Untuk menimbulkan, menanamkan serta membina minat anak membaca,
sehingga membaca merupakan suatu kebiasaan bagi siswa agar membaca
menjadi kegemarannya.

2. Untuk memperluas horizon pengetahuan siswa, dengan menyediakan
berbagai buku–buku pengetahuan.

3. Ikut membantu perkembangan bahasa dan daya pikir siswa, dan untuk
memberikan dorongan kepada peseta didik ke arah self studi.7

Tujuan Perpustakaan Sekolah Menurut Ibrahim Bafadal tujuan Perpustakaan

Sekolah, antara lain :

a. Perpustakaan Sekolah dapat menimbulkan kecintaan murid-murid
terhadap membaca

b. Perpustakaan Sekolah dapat memperkaya pengalaman belajar murid-
murid

c. Perpustakaan Sekolah dapat menanamkan kebiasaan belajar mandiri yang
akhirnya murid-murid dapat belajar mandiri

d. Perpustakaan Sekolah dapat mempercepat proses penguasaan tekhnik
membaca

e. Perpustakaan Sekolah dapat membantu perkembangan kecakapan
berbahasa

f. Perpustakaan Sekolah dapat melatih murid-murid kearah tanggumg jawab
g. Perpustakaan Sekolah dapat memperlancar murid-murid dalam

menyelesaikan tugas-tugas sekolah
h. Perpustakaan Sekolah dapat membantu guru-guru menemukan sumber-

sumber pengajaran
i. Perpustakaan Sekolah dapat membantu murid-murid, guru-guru, dan

anggota staf sekolah dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi.8

Menurut Soeatminah perpustakaan sekolah bertujuan untuk:

7 A. R. Ibnu Ahmad Shaleh, Op.Cit, h. 15
8 Ibrahim Bafadal, Op.Cit, h. 5-6
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a. Meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada
jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian.

b. Meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam
mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan social, budaya dan
alam sekitanya. 9

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perpustakaan sekolah adalah

sebagai penunjang tercapainya tujuan pendidikan. Bagi guru, dengan banyak

membaca dapat menambah pengetahuannya, sehingga bahan yang diajarkan kepada

siswa dapat berkembang, actual dan juga siswa tidak bosan. Sedang bagi siswa,

dengan membaca dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat

menambah bahan pelajaran dari guru, dan siswa juga dapat berlatih untuk belajar

secara mandiri.

Perpustakaan sekolah tampak bermanfaat apabila memberikan kontribusi

dalam memperlancar pencapaian tujuan proses belajar mengajar di sekolah. Indikasi

manfaat tersebut bukan hanya berupa tingginya prestasi yang diraih siswa, tetapi

bagaimana siswa mampu mencari, menemukan, menyaring dan menilai informasi,

siswa selalau mengikuti perkembangan IPTEK dan sebagainya.

Menurut Mudjito tujuan perpustakaan adalah sebagai berikut :

Tujuan umum perpustakaan: bertujuan untuk memberikan kelengkapan
sarana belajar mengajar yang berupa bahan tercetak dan bahan terekam
untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah.
Tujuan khusus perpustakaan:
1. Meletakkan dasar-dasar untuk belajar mandiri
2. Memupuk minat dan bakat pada umumnya dan minat baca pada

khususnya

9 Soeatminah, Perpustakaan Kepustakawanan dan Pustakawan, (Yogyakarta: Kanisius,
1992), h. 38
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3. Mendidik siswa untuk memelihara dan memanfaatkan bahan pustaka
secara efektif dan efisien

4. Mengembangkan kemampuan memecahkan masalah atas usaha dan
tenggung jawab sendiri

5. Mengembangkan penghargaan pada pengalaman imajinatif
6. Mengembangkan kemampuan siswa untuk mencari, menemukan,

mengelolah dan memanfaatkan informasi10

Penggunaan jasa perpustakaan sekolah sebagai sumber ilmu, berbagai

macam tujuan siswa mengungjungi perpustakaan. Pada siswa, perpustakaan selain

digunakan untuk mencari bahan pelajaran sekolah, juga digunakan untuk belajar

mencari pengetahuan-pengetahuan umum, bahkan ada sebagian siswa yang hanya

memanfaatkan waktu senggannya dihabiskan di perpustakaan tersebut. Mengenai

fungsi perpustakaan sekolah tersebut, Ahmad Shaleh mengemukakan, yaitu:

1. Bagi siswa : untuk kepentingan proses belajar, sehingga dapat berprestasi
di dalam belajarnya.

2. Bagi guru : dalam hal penambahan ilmu pengetahuan, untuk mengadakan
penyeelidikan ilmiah demi kemajuan ilmu pengetahuan dan prestasi
dirinya.

3. Bagi masyarakat : untuk mencari bahan yang diinginkannya. Yang tidak
ada diperpustakaan umum.11

Sedangkan fungsi perpustakaan sekolah menurut Smith dkk dalam buku

ensiklopedianya berjudul “The Educator Encyclopedia” yang dikutip oleh Ibrahim

Bafadal menyatakan “School Library is Center for Learning”, yang artinya

Perpustakaan Sekolah itu merupakan sumber belajar, yang fungsinya adalah : “1).

10 Mudjito, Pembinaan Minat Baca, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2001), h. 21
11 A. R. Ibnu Ahmad Shaleh, Op.Cit, h. 17
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Fungsi edukatif, 2).Fungsi informatif, 3). Fungsi tanggung jawab administratif, 4).

Fungsi riset dan 5). Fungsi rekreatif”.12

Untuk lebih jelasnya kelima fungsi perpustakaan sekolah tersebut penulis

uraikan satu persatu sebagai berikut :

a. Fungsi edukatif

Didalam perpustakaan sekolah disediakan buku-buku, baik buku-buku fiksi

maupun non fiksi. Adanya buku-buku tersebut dapat membiasakan murid-murid

belajar mandiri tampa bimbingan guru, baik secara individual maupun berkelompok.

Adanya perpustakaan sekolah dapat meningkatkan interest membaca murid-murid,

sehingga tekhnik membaca semakin lama semakin dikuasai oleh murid-murid. Selain

itu didalam perpustakaan sekolah tersedia buku-buku yang sebagian besar

pengadaannya disesuaikan dengan kurikulum sekolah.13 Hal ini dapat menunjang

penyelenggaraan pendidikan sekolah. Oleh sebab itu, kiranya dapat dikatakan bahwa

perpustakaan  sekolah itu mempunyai fungsi edukatif.

b. Fungsi informatif

Perpustakaan yang sudah maju tidak hanya menyediakan bahan-bahan

pustaka yang berupa buku-buku, tetapi juga menyediakan bahan-bahan yang bukan

berupa buku (non book material) seperti majalah, buletin, surat kabar, pamflet,

guntingan artikel, peta bahkan dilengkapi dengan alat-alat pandang dengan seperti

12 Ibrahim Bafadal, Op.Cit, h. 7-8
13 Ibid, h. 7
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overhead projector, slide projector, televisi, vidio tape recorder, dan sebagainya.14

Semua ini akan memberikan informasi atau keterangan yang diperlukan oleh murid-

murid. Oleh sebab itu perpustakaan sekolah memiliki fungsu informatif.

c. Fungsi tanggung jawab administrasi

Fungsi tampak pada kegiatan sehari-hari diperpustakaan sekolah, dimana

setiap ada peminjaman dan pengembalian buku-buku sekolah dicacat oleh guru

pustakawan. Setiap murid yang akan masuk keperpustakaan sekolah harus

menunjukan kartu anggota atau kartu pelajar, tidak diperbolehkan membawa tas,

tidak boleh mengganggu teman-temannya yang sedang belajar. “Apabila ada murid

yang terlambat mengembalikan buku pinjamannya didenda, dan apabila ada murid

yang telah menghilangkan buku pinjamannya harus menggantinya baik dengan cara

dibelimkan di toko, maupun di foto copykan”.15 Semua ini selain mendidik murid-

murid bersikap dan bertindak secara administratif.

d. Fungsi riset

Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, bahwa didalam perpustakaan tersedia

banyak bahan pustaka. Adanya bahan pustaka yang lengkap murid-murid dan guru-

guru dapat melakukan riset, yaitu mengumpulkan data atau keterangan-keterangan

yang diperlukan. Misalnya seorang murid ingin meneliti tentang kehidupan orang-

orang pada abad 17 yang lalu atau seorang guru yang ingin meneliti faktor-faktor

yang mempengaruhi pertumbuhan tubuh seorang bayi, maka mereka (murid atau

14 Ibid, h. 7
15 Ibid, h. 7
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guru) dapat melakukan riset literatur atau yang dikenal dengan sebutan “Library

Research” dengan cara membaca buku-buku yang tersedia didalam perpustakaan

sekolah.16

e. Fungsi rekreatif

Adanya perpustakaan sekolah dapat berfungsi rekreatif. Sebagai contoh, ada

seorang murid yang membaca buku yang berjudul “malang kota indah”,  didalam

buku tersebut selain dikemukakan mengenai kota Malang, juga disajikan gambar-

gambar seperti gambar-gambar gedung-gedung, tempat-tempat hiburan, tempat-

tempat parawisata dan sebagainya.17 Dengan demikian murid yang membaca buku

tersebut secara psikologis telah rekreasi kekota Malang yang indah itu.

Selain itu, fungsi rekreatif berarti  bahwa perpustakaan sekolah dapat

dijadikan sebagai tempat mengisi waktu luang seperti pada waktu istirahat, dengan

membaca buku-buku cerita, novel, roman, majalah, surat kabar dan sebagainya.

Bahkan fungsi universal dari setiap pendidikan ialah bahwa perpustakaan harus

mampu selalu berdiri digaris depan dari perubahan-perunahan yang terjadi di dalam

masyarakat. Sebab pendidikan dan anak didik selalu involve (saling bertautan)

dengan hal-hal yang terjadi didalam masyarakat diluar dinding sekolah. Pendidikan

akan dapat berbuat demikian bila mana ia mampu memiliki pengetahuan yang luas

tentang manusia dan dunianya. Untuk memenuhi tuntutan inilah maka sekolah-

sekolah perlu dilengkapi denga perpustakaan yang lebih baik pada waktu sekarang.

16 Ibid, h. 8
17 Ibid, h. 8
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Fungsi perpustakaan sekolah menurut Septiyantono dalam Rahayuningsih

adalah sebagai berikut :

1. Sebagai sumber kegiatan belajar mengajar yaitu membantu program
pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tujuan yang terdapat dalam
kurikulum.

2. Memabantu siswa untuk memperjelas dan memperluas pengetahuannya pada
setiap bidang studi.

3. Mengembangkan minat dan budaya membaca yang menuju kebiasaan belajar
mandiri.

4. Memabntu siswa untuk mengembangkan bakat, minat dan kegemarannya.
5. Membiasakan siswa untuk mencari informasi di perpustakaan.
6. Merupakan tempat untuk mendapatkan bahan rekreasi sehat melelui buku-

buku bacaan yang sesuai dengan umur dan tingkat kecerdasan siswa.
7. Memperluas kesempatan untuk belajar bagi para siswa.18

Selain yang dikemukakan diatas perpustakaan sekolah juga berfungsi sebagai

berikut :

1. Perpustakaan sebagai sarana penunjang sekolah
2. Perpustakaan nerupakan sumber pembinaan kurikulum
3. Perpustakaan sebagai sarana proses belajar mengajar
4. Perpustakaan sebagai sarana penanaman dan pembinaan minat baca
5. Perpustakaan dan penanaman disiplin
6. Perpustakaan dan rekreasi
7. Perpustakaan dan penelitian
8. Perpustakaan dan calon guru.19

Untuk lebih jelasnya fungsi perpustakaan sekolah ini penulis menguraikan

satu persatu dari kedelapan fungsi perpustakaan sekolah tersebut diatas :

a. Perpustakaan sebagai sarana penunjang pendidikan

Pengetahuan umat manusia, hampir seluruhnya telah dicatat dalam bentuk

buku dan bahan-bahan pustaka lainnya, sampai batas tertentu terhimpun dalam

18 Rahayuningsih, F. Op.Cit, h. 5.
19 Ibrahim Bafadal, Op.Cit, h. 87
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koleksi sebuah perpustakaan sehingga dengan demikian segala apa yang telah dicapai

manusia telah tercatat. Oleh karena kemampuan dari seorang individu kurang

memadai, konsekwensinnya perpustakaan sebagai alat untuk mengigat kehidupan

sosial (sosial memori) makin berperan.20

Dalam hubungan ini perpustakaan jelas berperan sebagai pencatat,

penglestarian pengetahuan dari kebudayaan manusia. Dipihak lain, pendidikan pada

dasarnya merupakan proses pemindahan dan pewarisan kebudayaan dan pengetahuan,

jadi segala macam yang dilestarikan dalam perpustakaan kepada angkatan atau

generasi berikutnya. Jadi dapat dilihat dan dirasakan bahwa perpustakaan merupakan

salah satu sarana utama yang menunjang proses pendidikan.

b. Perpustakaan sebagai sumber pembinaan kurikulum

Perpustakaan sekolah yang baik akan merupakan sumber utama yang

memberikan bahan utama yang diberikan bahan lengkap dalam penyusunan dan

pembinaan kurikulum.

c. Perpustakaan sebagai sarana proses mengajar/belajar

Pengajar atau guru yang baik sering tidak puas jika hanya bersumber kepada

satu dua teks book saja. Dalam hal ini mungkin merasa perlu mengadakan

perbandingan dengan materi dalam teks book lain, atau mamperkaya materinya

dengan mambaca sumber-sumber referens, atau menambahanya dengan keterangan

20 Ibid, h. 87
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keterangan yang mutakhir dari majalah, surat kabar, dan sebagainya dan dibantu

dengan fasilitas-fasilitas yang ada diperpustakaan itu.21

d. Perpustakaan sebagai sarana penanaman dan pembinaan minat baca

Disamping buku-buku yang akan menunjang proses mengajar dan belajar,

sebuah perpustakaan harus pula menyediakan buku-buku bacaan yang menarik yang

akan menggungah kesenangan membaca, dan mendorong siswa untuk terus gemar

membaca sesuai dengan selera masing-masing, dan tingkat perkembangan pribadi

siswa yang ada. Untuk mencapai tujuan tersebut, mungkin diperlukan bimbingan baik

langsung atau tidak, serta teladan dari guru mata pelajaran bertalian atau dari pustaka

sendiri, bahkan juga dari orang tua mereka.

e. Perpustakaan dan peran disiplin

Pendayagunaan sebuah perpustakaan harus diatur sehingga buku-buku dipakai

oleh sebanyak mungkin yang memerlukannya. Lama pinjaman harus ditetapkan,

kalau terlambat mengembalikannya, rusak atau hilangs harus dikenakan sanksi.

Dalam hal ini para pemakai harus sanggup mengikuti peraturan-peraturan yang sudah

ditetapkan. Dibeberapa sekolah menanamkan disiplin kepada siswa lebih mudah dari

pada kepada para gurunya, ini merupakan contoh dalam penanaman disiplin kepada

siswa.22

21 Ibid, h. 88
22 Ibid, h. 88
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f. Perpustakaan dan rekreasi

Disamping menyediakan bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan-

bahan bacaan yang bersifat hiburan sehat, roman, puisi, cerpen, sandiwara dan karya-

karya sastra lainnya dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Begitu pula

buku-buku yang berhubungan dengan pengembangan hobi para siswa perlu

disediakan mengenai berkebun, tehnik, pekerjaan tangan dan sebagainya. Bakat dan

hobi yang potensial bisa berkembang melalui fasilitas perpustakaan paling tidak

kegemarannya membaca yang bersifat rekreatif akan tersalurkan dengan baik.

g. Perpustakaan dan penelitian

Untuk mengerjakan suatu proyek, memperdalam suatu persoalan

mempersiapkan suatu diskusi dan sebagainya. Para siswa perlu menelusuri informasi

yang mutakhir serta mengumpulkan data yang relevan melalui perpustakaan, karena

diperpustakaan terdapat banyak buku, majalah yang dapat menolong dalam

pemenuhan kebutuhan tersebut.

h. Perpustakaan bagi guru

Perpustakaan juga sangat berguna bagi guru dalam kegiatan pengajaran,

dimana dengan perpustakaan yang menyediakan buku untuk para siswa, maka guru

dapat menggunakannya dengan sebaiknya bersama siswa dan ini memperlancar

jalannya proses belajar mengajar.23 Itulah beberapa fungsi perpustakaan sekolah yang

sangat berguna dan harus digunakan dengan sebaik-baiknya oleh para siswa, guru dan

para karyawan disekolah tersebut.

23 Ibid, h. 89
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3. Peran Perpustakaan Sekolah

Perpustakaan adalah tempatnya buku-buku dan harus dibaca. Buku-buku

sebagaimanapun baiknya akan tidak berguna apabila tidak dibaca. “Kegiatan

membaca tidak bisa dilepaskan dari keberadaan bahan bacaan yang memadai baik

dari segi kuantitas maupun dalam kualitas bacaan. Oleh karena itu peran

perpustakaan sangat sentral dalam membina dan menumbuhkan kesadaran

membaca”.24

Ibrahim Bafadal, mengemukakan bahwa “perpustakaan sekolah adalah

perpustakaan yang diselenggarakan di sekolah guna menunjang program belajar

mengajar di lembaga pendidikan formal tingkat sekolah baik sekolah dasar maupun

sekolah menengah, baik sekolah umum maupun sekolah lanjutan”.25 Carter V. Good

dalam Ibrahim Bafadal, bahwa” perpustakaan sekolah adalah merupakan kolekasi

yang diorganisasi di dalam suatu ruang agar dapat digunakan oleh siswa-siswa dan

guru-guru”.26

Perpustakaan sekolah adalah salah satu sarana pendidikan yang

diselenggarakan oleh sekolah tersebut, dengan menyediakan berbagai macam

referensi baik berupa buku-buku ataupun non buku yang dioraganisir secara

sistematis dalam satu ruang sehingga dapat membantu para siswa dan para guru

dalam proses belajar-mengajar di sekolah. Di dalam penyelenggaraannya,

24 Darmono, Manajemen dan Tata Kerja Perpustakaan Sekolah, (Jakarta: Grasindo, 2004),
h.187

25 Ibrahim Bafadal, Op.Cit, h. 4
26 Ibid, h. 5
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perpustakaan sekolah tersebut diperlukan seorang pustakawan yang bisa diambil dari

salah seorang guru, yang ditunjuk oleh kepala sekolah.

Perpustakaan sekolah pada hakikatnya adalah sistem pengelolaan informasi
oleh sumber daya manusia yang terididik dalam bidang perpustakaan,
dokumentasi dan informasi yang pengelolaan dan pemanfaatannya diperlugang
gedung/tata ruang, anggaran, saran dan prasarana yang memadai.27

Perpustakaan sekolah memegang peranan penting dalam dunia pendidikan

sebagai wadah bagi siswa maupun bagi guru dalam menambah dan mengembangkan

ilmu pengetahuan yang didapatnya. Di samping itu, tersedianya sarana yang lengkap

pada perpustakaan tersebut mempunyai peranan dalam mencetak generasi yang

bermutu dan berdaya saing dipangsa pasar.

Bukan rahasia lagi, bahwa kadang-kadang kita temukan disekolah-sekolah,

ruang kepala sekolahnya cukup baik dan lain-lainnya cukup baik. Kemudian kita

coba mengunjungi perpustakaannya, hampir-hampir tidak menimbulkan gairah untuk

memasukinya. Apabila kita masuk kedalamnya, gelap karena tidak mempunyai lampu

atau tidak cukup penerangan didalamnya, cukup tidak fentilasi sehingga udara lenyap

dan menyesakkan nafas.

Perpustakaan harus berusaha memancing minat orang untuk singga, bila orang

itu datang keperpustakaan hanya untuk melihat-lihat gamabar, petugas perpustakaan

mulai berhasil sebagai tugasnya yaitu menjadikan orang tertarik untuk mengunjungi

perpustakaan. Akan lebih berhasil lagi, bila sambil melihat-lihat gambar, maka

27 Hs Lasa, Manajemen Perpustakaan Sekolah, ( Jogjakarta: Pinus Book Publisher, 2007),
h.13
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mereka akan bertumpuk pada susunan buku-buku yang indah dan berusaha

memegangnya dan mencoba membacanya sekaligus.

Dengan demikian siswa akan berusaha dengan giat untuk menguasai bahasa

asing, terutama bahasa buku yang paling banyak dalam dunia ilmu adalah bahasa

inggris. Pengguasaan bahasa inggris sekurang-kurangnya dapat memahami apa yang

dibaca (penguasaan pasif). Akan lebih baik lagi kalau bahasa inggris itu dikuasai

secara aktif.

Peranan perpustakaan haruslah bersifat dinamis mengikuti zaman, karena

peranan perpustakaan sekolah tidak hanya penting bagi guru, siswa dan para petugas

pendidikan lainnya, tetapi perpustakaan sekolah dapat dijadikan sebagai:

1. Sebagai bahan perbandingan dengan apa yang sudah diketahui, dan untuk
mengetaui suatu cabang ilmu pengetahuan serta pengertian yang benar.

2. Sumber untuk memperdalam suatu cabang ilmu, khususnya di dalam
pelaksanaan pendidikan.

3. Sumber bahan untuk mengetahui dan mengikuti laju perkembangan ilmu dan
kebudayaan, dan juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi

4. Sumber bahan latihan kreasi dan appresiasi, serta sebagai sarana untuk
membangkitkandan membina niat baca anak; dan untuk memecahkan masalah
yang dihadapi

5. Sebagai medan latihan bagi para siswa agar mampu mempergunakan koleksi
perpustakaan dengan baik, tanpa kesukaran dan tanpa pertolongan orang
lain.28

Dari uraian singkat ini dapatlah kiranya diketahui betapa pentingnya peranan

perpustakaan dalam pendidikan, dan didalam pelaksanaan (proses) belajar dan

mengajar. Kehidupan keilmuan tidak dapat dipisahkan dari buku-buku. Suatu

kekhawatiran keraguan yang besar bagi mereka yang tamat atau lulus dari lembaga

28 A.R. Ibnu Ahmad Shaleh, Op.Cit, h. 17-18
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pendidikan, tetapi tidak pernah kenal dan berkonsultasi dengan buku-buku /

perpustakaan. Berkait kerja sama antara guru dan siswa memperlancar tugas proses

belajar mengajar, maka perpustakaan mulai ramai dikunjungi mereka. Diharapkan

pada siswa datang keperpustakaan dengan tujuan untuk : keperluan tugas sekolahnya,

tugas lain seperti diskusi ditempat lain, tugas research. Itulah peranan perpustakaan

yang dihayati dan dilaksanakan dalam usaha menimbulkan minat belajar siswa pada

umumnya.

B. Deskripsi Sumber Belajar

1. Definisi Sumber Belajar

Keberadaan sumber belajar sangat dibutuhkan oleh siswa untuk menunjang

kemandirian dalam belajar. Ketidakhadiran sumber belajar akan membuat siswa

menjadi kurang aktif dalam belajar di luar kegiatan pembelajaran yang berlangsung di

kelas. Siswa akan menjadi sangat bergantung pada guru, sehingga kurang dapat

mengembangkan pengetahuannya sendiri. Oleh karena itu, sumber belajar merupakan

salah satu komponen penting yang menentukan keberhasilan suatu pembelajaran.

Anggani Sudono menjelaskan bahwa:

Sumber belajar sebagai bahan termasuk juga alat permainan untuk memberikan
informasi maupun berbagai ketrampilan kepada murid maupun guru. Contoh
bahan yang dapat memberikan informasi antara lain adalah buku referensi,
buku cerita, gambar-gambar, nara sumber, benda atau hasil-hasil budaya.29

29 Anggani Sudono, Sumber Belajar dan Alat Permainan untuk Pendidikan Usia Dini.
(Jakarta: PT Grasindo, 2004), h. 7.
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Berdasarkan definisi tersebut diketahui bahwa sumber belajar bukan hanya

dapat memberikan informasi, namun juga dapat memberikan keterampilan kepada

siswa yang menggunakannya.

Sumber belajar juga dapat diartikan sebagai segala daya yang dapat
dipergunakan untuk kepentingan proses/aktivitas pengajaran baik secara
langsung maupun tidak langsung, di luar dari peserta didik (lingkungan) yang
melengkapi diri mereka pada saat pengajaran berlangsung.30

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sumber belajar adalah

segala macam informasi yang berasal dari luar diri seseorang yang dapat

memberikannya pengalaman-pengalaman baru yang memungkinkannya untuk dapat

belajar. Adapun sumber belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber

belajar alternatif yang dapat dimanfaatkan oleh siswa di luar kegiatan belajar

mengajar di dalam kelas, yaitu perpustakaan sekolah.

2. Manfaat Sumber Belajar

Sekolah hendaknya mengajarkan ketrampilan dasar belajar dengan baik

seperti misalnya ketrampilan membaca, mengamati, dan mendengarkan, dan

memahami komunikasi non verbal. Sekolah juga harus mengajarkan ketrampilan

dasar intelektual, seperti mengadakan penalaran, berpikir kritis, dan menafsirkan data.

Semua kemampuan tersebut akan membantu mereka untuk mampu belajar di mana

saja di luar pembelajaran di kelas dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang

banyak dijumpai dalam kehidupan. Suharjo menyatakan sumber belajar bahwa:

30 Ahmad Rohani, Pengelolaan Pengajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 185.
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Segala sumber (data, manusia, dan benda) yang dapat digunakan oleh siswa
untuk membantu belajar baik secara mandiri maupun bersama-sama, biasanya
dalam suatu cara yang informal. Sumber belajar tidak hanya dapat digunakan di
dalam kelas. Sumber belajar juga dapat digunakan di luar kelas dengan
memanfaatkan berbagai macam sumber belajar yang relevan dengan
pembelajaran, karena proses belajar mengajar tidak hanya berlangsung di dalam
kelas tapi juga di luar kelas.31

Sumber belajar sangat berperan penting dalam proses kegiatan belajar siswa.

Ahmad Rohani menjelaskan sumber belajar memiliki berbagai manfaat, diantaranya

sebagai berikut.

a. Memberi pengalaman belajar secara langsung dan konkret kepada peserta
didik. Misal, karyawisata ke objek-objek seperti pabrik, pelabuhan, kebun
binatang, dan sebagainya.

b. Dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi atau
dilihat secara langsung dan konkret. Misal, denah, sketsa, foto-foto, film,
majalah, dan sebagainya.

c. Dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas.
Misal buku-buku teks, foto-foto, film, narasumber, majalah, dan sebagainya.

d. Dapat memberi informasi yang akurat dan terbaru. Misalnya buku-buku
bacaan, ensiklopedi, dan majalah.

e. Dapat membantu memecahkan masalah pendidikan (intruksional) baik dalam
lingkup mikro maupun makro. Misal, secara makro: sistem belajar jarak jauh
(SBJJ) melalui modul. Secara mikro: pengaturan ruang (lingkungan) yang
menarik, simulasi, penggunaan film dan OHP.

f. Dapat memberi motivasi yang positif, apabila diatur dan direncanakan
pemanfaatannya secara tepat.

g. Dapat merangsang untuk berpikir, bersikap, dan mengembangkan
pemikirannya. Misal, buku teks, buku bacaan, film, dan lain-lain, yang
mengandung daya penalaran dapat merangsang peserta didik untuk berpikir,
menganalisis dan mengambil sikap terhadap suatu peristiwa.32

Ketersediaan sumber belajar yang memadai harus disertai dengan pengelolaan

yang baik dan pendayagunaan yang optimal. Keberadaan sumber belajar yang

31 Suharjo, Mengenal Pendidikan Sekolah Dasar Teori dan Praktek. (Jakarta: Departemen
Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Ketenagaan, 2006), h. 107.

32 Ahmad Rohani, Media Instruksional Edukatif, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), h.103
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lengkap bukan hanya untuk dipamerkan, melainkan dibutuhkan karena dipakai dalam

pembelajaran dan kehadirannya adalah perlu bahkan mutlak.

3. Klasifikasi Sumber Belajar

Adanya sumber belajar yang dimiliki sekolah perlu mendapatkan perhatian

serius, karena keberadaannya akan ikut serta menentukan kualitas lulusan. Dengan

semua ini, para guru maupun para siswa dapat menambah wawasan dan ilmu

pengetahuan. Para guru dapat memanfaatkan keberadaannya untuk meningkatkan

kualitas materi mata pelajaran yang diampu, dan dapat memperkaya pengetahuan

serta wawasannya.

Sumber belajar merupakan salah satu komponen dalam kegiatan belajar yang
memungkinkan individu memperoleh pengetahuan, kemampuan, sikap,
keyakinan, emosi, dan perasaan. Sumber belajar memberikan pengalaman
belajar dan tanpa sumber belajar maka tidak mungkin dapat terlaksana proses
belajar dengan baik.33

Sumber belajar dapat meningkatkan pengetahuan, meningkatkan wawasan

dan meningkatkan kreativitas siswa. Disamping itu, dapat menumbuhkan minat

belajar mandiri. Dengan demikian, keberadaan dan pemanfaatan sumber belajar

sangatlah penting, karena memiliki fungsi dan peran srtategis dalam upaya

peningkatan mutu pendidikan.

Menurut Nana Sudjana dan Ahmad Rivai yang membagi sumber belajar

menjadi 2 bagian yaitu:

33 Sitepu, Pengembangan Sumber Belajar, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h.18.
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a. Sumber belajar yang dirancang atau learning resources by design, yakni
sumber belajar yang sengaja direncanakan, disiapkan untuk pengajaran
tertentu.

b. Sumber belajar yang dimanfaatkan atau learning resources by utilization
yakni sumber belajar yang tidak direncanakan atau tanpa dipersiapkan terlebih
dahulu, tetapi langsung dipakai guna kepentingan pengajaran, diambil
langsung dari dunia nyata.34

Berdasarkan pendapat di atas, terdapat perbedaan hasil klasifikasi oleh para

ahli. Hal ini dimungkinkan terjadi, disebabkan sumber belajar satu dengan sumber

belajar lain saling terhubung dan sulit dipisahkan, sehingga tidak dapat diambil

batasan mutlak dalam pengklasifikasian. Adapun penelitian ini berfokus pada

pengelolaan sumber belajar yang dirancang atau learning resources by design, yang

dapat berupa pesan, bahan, dan alat yang terhimpun dalam suatu setting (lingkungan)

khusus yang dikenal sebagai perpustakaan.

C. Pengelolaan Perpustakaan Sebagai Sumber Belajar

Pelaksanaan perpustakaan sekolah bukan hanya untuk mengumpulkan dan

menyimpan bahan-bahan pustaka, tetapi dengan adanya perpustakaan sekolah

diharapkan dapat membantu murid-murid dan guru menyelesaikan tugas-tugas dalam

proses belajar mengajar. Perpustakaan sekolah dapat berfungsi dengan baik jika

dalam pelaksanaannya dapat memaksimalkan perannya untuk menyediakan sumber

belajar sebagai sarana pencapaian tujuan pembelajaran di sekolah. Menurut Ibrahim

Bafadal bahwa:

34 Nana Sudjana dan Ahmad Rivai., Media Pengajaran. (Bandung: PT SinarBaru Algesindo,
2006), h. 79.
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Indikasi pengelolaan perpustakaan yang baik tidak hanya dilihat dari tingginya
prestasi murid-murid, tetapi lebih jauh lagi, antara lain adalah murid-murid
mampu mencari, menemukan, menyaring, dan menilai informasi, murid-murid
terbiasa belajar mandiri, murid-murid terlatih ke arah tanggung jawab, murid-
murid selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan
sebagainya. Tujuan ini dapat tercapai sesuai dengan sasaran yang telah
ditentukan apabila dalam pengelolaannya telah memenuhi standar kriteria yang
harus dipenuhi.35

Keberhasilan perpustakaan sekolah dalam menyelenggarakan pelayanan

sumber belajar yang baik memang lebih terfokus pada penataan dan pengelolaan

kerjanya, akan tetapi dalam pelaksanaanya perpustakaan sekolah yang baik harus

menyediakan layanan dan sarana yang memadai. Layanan yang idealnya ada dalam

perpustakaan sekolah antara lain adalah sebagai berikut:

1. Gedung atau Ruang Perpustakaan

Dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007 tentang

standar sarana dan prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs DAN SMA/MA, luas ruangan

perpustakaan sekolah minimal 56m2 dengan lebar 5 m2. Dengan demikian luas

sebuah ruang perpustakaan sekolah sangat variatif disesuaikan dengan jumlah siswa

yang terdapat di sekolah, untuk sekolah yang memiliki jumlah siswa antara 60 sampai

480 siswa dibutuhkan luas ruangan 56m2 dengan kapasitas 40 tempat duduk.

Menurut Darmono pemilihan lokasi perpustakaan sekolah juga harus

memperhatikan beberapa faktor, sebagai berikut.

a. Kondisi dan luas tanah yang tersedia wilayah sekolah.
b. Hubungan antar gedung, unsur keharmonisan bentuk gedung dengan gedung

lain.

35 Ibrahim Bafadal, Op.Cit, h. 5.
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c. Faktor arus lalu lintas orang dan barang dari dan ke gedung perpustakaan36

Memperhatikan faktor di atas memang penting untuk menunjang pemilihan

perpustakaan yang ideal. Selanjunya Darmono memberikan penjelasan bahwa ada

faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan gedung perpustakaan,

antara lain: 1) Pembuatan program pemeliharaan lingkungan dan 2) Penyediaan

anggaran pemeliharaan.37

Pemeliharaan gedung perpustakaan merupakan bagian penting dan perlu

mendapatkan perhatian dalam pengelolaan perpustakaan. Gedung yang dipelihara dan

ditata dengan rapi dan baik dan selalu bersih akan menyebabkan pengunjung betah

untuk berkunjung an belajar di perpustakaan. Gedung yang dipelihara akan tampak

lebih indah apabila dalam penataannya juga memiliki tanaman-tanaman yang akan

membuat gedung menjadi lebih asri dan nyaman.

2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan perpustakaan sekolah

Peralatan perpustakaan sekolah secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua,
yakni peralatan yang sifatnya habis pakai dan peralatan yang sifatnya tahan
lama. Peralatan habis pakai adalah peralatan yang relatif cepat habis, sedangkan
peralatan yang tahan lama adalah peralatan yang dapat digunakan terus menerus
dalam jangka waktu yang relatif lama. Selain kedua peralatan tersebut untuk
perpustakaan yang sudah maju dalam operasionalnya memerlukan alat-alat
elektronik sebagai penunjang layanan perpustakaan.38

Peralatan dan perlengkapan sekolah merupakan bagian yang tak terpisahkan

dari fasilitas yang harus dimiliki oleh sebuah perpustakaan sekolah. Keberadaan

36 Darmono, Manajemen dan Tata Kerja Perpustakaan Sekolah. (Jakarta: Grasindo, 2004),
h.196.

37 Ibid, h. 200
38 Ibid, h. 216
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peralatan dan perlengkapan perpustakaan sekolah yang lengkap menjadi salah satu

faktor penunjang yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan perpustakaan.

Perpustakaan sekolah yang memiliki peralatan dan perlengkapan yang lengkap akan

memudahkan penyelenggara perpustakaan sekolah untuk memberikan pelayanan

yang terbaik bagi siswa yang berkunjung. Semakin lengkap peralatan dan

perlengkapan yang mampu disediakan oleh penyelenggara perpustakaan sekolah,

maka siswa akan semakin mudah dan terbantu untuk belajar di perpustakaan sekolah.

3. Tata Ruang Perpustakaan Sekolah

Menurut Darmono keberhasilan penataan ruangan perpustakaan sekolah yang

optimal serta dapat menunjang kelancaran tugas perpustakaan harus

mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya sebagai berikut:

a. Aspek fungsional
Fungsional berarti bahwa penataan ruangan harus mampu mendukung kinerja
perpustakaan secara keseluruhan bagi petugas perpustakaan dan bagi siswa
sebagai pengguna.

b. Aspek psikologi penggunaan
Berdasarkan aspek ini maka tujuan penataan ruangan adalah agar siswa bisa
merasa nyaman, leluasa bergerak di perpustakaan, dan merasa tenang dalam
belajar.

c. Aspek estetika
Keindahan, kebersihan, dan keserasian penataan ruang bisa mempengaruhi
kenyamanan siswa perpustakaan untuk berlama-lama berada di perpustakaan.

d. Aspek keamanan bahan pustaka
Penataan ruangan harus mempertimbangkan keamanan bahan pustakan dari
faktor alamiah, dan faktor manusia. Penataan ruangan yang baik dapat
memberikan pengawasan terhadap keamanan bahan pustaka, namun tetap
memberi kesan bahwa perpustakaan merupakan tempat ramah bagi siswa.39

39 Ibid, h. 201
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Tata ruang perpustakaan sekolah yang baik harus didesain agar nyaman di

mata, tidak menyilaukan, tidak terlalu gelap, dan tidak cepat membuat mata lelah.

Sirkulasi udara yang dimiliki juga harus diatur sebaik-baiknya agar siswa dapat

belajar dengan tenang dan nyaman. Pengaturan sirkulasi udara yang baik adalah yang

dapat membuat udara didalam ruangan tetap segar, tidak panas, dan tidak lembab.

4. Koleksi Bahan Pustaka

Bahan-bahan pustaka ada bermacam-macam, tidak hanya berupa buku bacaan.

Ibrahim bafadal membagi jenis bahan pustaka ditinjau dari dua hal, yaitu.

a. Bentuk fisik
Ditinjau dari bentuk fisiknya bahan-bahan pustaka dapat dibedakan menjadi
dua, yakni bahan pustaka berbupa buku dan bukan berupa buku. Bahan berupa
buku contohnya adalah buku tentang psikologi, buku tentang, ilmu agama,
buku bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Bahan yang bukan berupa buku
seperti surat kabar, majalah, peta, globe, dan piringan hitam.

b. Isi
Ditinjau dari isinya, bahan-bahan pustaka juga dapat dibedakan menjadi dua,
yaitu bahan-bahan pustaka yang isinya fiksi, dan bahan-bahan pustaka yang
isinya non fiksi. Bahan-bahan yang isinya fiksi contohnya adalah buku cerita
anak-anak, cerpen, dan novel. Bahan-bahan pustaka yang isinya non fiksi,
seperti buku referensi, kamis, biografi, ensiklopedi, majalah, dan surat
kabar.40

Koleksi bahan pustaka adalah sekumpulan informasi dalam berbagai bentuk

yang telah dipilih sesuai dengan tujuan program sekolah yang bersangkutan,

mencakup dan menunjang semua bidang studi, memberikan pengetahuan umum yang

sesuai dengan tingkat kecerdasan, kemampuan baca, dan perkembangan jiwa murid

dan tuntutan profesi guru.

5. Tenaga Pustakawan

40 Ibrahim Bafadal, Op.Cit, h. 27.
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Keberhasilan pengelolaan perpustakaan sekolah sangat tergantung kepada

bagaimana pengelolaannya. Menurut Soeatminah “perpustakaan tanpa seorang

pustakawan atau tenaga yang mampu dan terampil melakukan tugas kepustakawanan,

akan merupakan koleksi kertas bekas”.41

Tanggung jawab pengelolaan ini dimiliki oleh seorang pustakawan atau petugas
perpustakaan sekolah. Tugas seorang pustakawan diantaranya adalah
merencanakan pengadaan bahan-bahan pustaka, mengklasifikasi, mengkatalog
buku-buku, melayani peminjaman, dan pengembalian buku-buku, dan
sebagainya.42

Jadi, maksud dari pendapat di atas mengenai rencana tugas seorang pustakawan

yaitu upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas bahan pustaka, kemudian dari segi

mengklasifikasi merupakan suatu proses memilih dan mengelompokan buku

perpustakaan sekolah atau bahan perpustakaan lainnya atas dasar tertentu serta

diletakanya secara bersama-sama di suatu tempat, dan dari segi mengkatalog buku-

buku perpustakaan maksudnya yaitu di susun secara sistematis sehingga dapat di

gunakan untuk mencari dan menemukan lokasi pustaka dengan mudah serta tugas

seorang pustakawan untuk melayani peminjam buku-buku perpustakaan harus

mendapatkan respon yang positif dari pembacanya dan bisa menambah ilmu

pengetahuan bagi pembacanya sedangkan dari segi pengembalian buku-buku

perpustakaan tugas seorang  pustakawan harus mengkordinir buku yang di pinjam

oleh pengguna dan di kembalikan ke perpustakaan tepat pada waktunya.

41 Soeatminah, Perpustakaan, Kepustakawanan dan Pustakawan, (Yogyakarta: Kanisius,
2002), h. 20.

42 Ibrahim Bafadal, Op.Cit, h.175
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Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan

perpustakaan seorang pustakawan sangat penting dalam menentukan keberhasilan

pengelolaan perpustakaan dalam rangkan memberikan pelayanan bagi siswa. Dalam

konteks perpustakaan sekolah dasar, tidak dibutuhkan banyak petugas dikarenakan

jumlah buku yang dikelola, dan jumlah siswa yang dilayani masih relatif sedikit.

6. Pembiayaan

Ada beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam pembiyaan perpustakaan: a)

petunjuk umum, dari segi keseluruhan biaya sekolah (RAPBS) didalamnya harus

termasuk untuk pembiyaan perpustakaan. Koleksi perpustakaan dapat di sesuaikan

dengan kebutuhan kurikulum yang berlaku, koleksi seperti buku, CD ROM, majalah

hanya bermanfaat selalu up to date dana perlu dialokasikan untuk menjaga

lingkungan fisik perpustakan, furnitur dan peralatan lainnya. Sekolah perlu

mencantumkan secara seksama pengembangan teknologi informasi (TI) yang

didalamnya termasuk internet, CD ROM internet idealnya merupakan salah satu

dasar perpustakaan, b) Memperkirakan kebutuhan biaya perpustakaan untuk koleksi

perpustakaan alokasi 13 buku persiswa (recomendari UNESCO) terdiri dari buku

yang akan menunjang kurikulum dan buku fiksi, alokasi dana yang

direcomendasiikan UNESCO untuk menjaga dan meremajakan koleksi adalah 5%

dari RAPBS sekolah, 10% dari koleksi buku diganti atau diremajakan, minimum

koleksi perpustakaan sekolah yang idela 2400 judul koleksi berapun jumlah siswanya

yang terdiri dari 60% buku non fiksi penunjang kurikulum dan 40% buku fiksi.
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7. Pelayanan Perpustakaan

Darmono menjelaskan tentang jenis-jenis layanan yang harus ada dalam

perpustakaan sekolah, yaitu sebagai berikut.

a. Layanan peminjaman bahan pustaka (layanan sirkulasi)
Layanan peminjaman bahan pustaka adalah layanan kepada pemakai
perpustakaan berupa peminjaman bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan.
Dalam layanan ini biasanya digunakan sistem tertentu, dengan aturan
peminjaman yang disesuaikan dengan kondisi perpustakaan.

b. Layanan referensi
Layanan referensi adalah layanan yang diberikan oleh perpustakaan untuk
koleksi-koleksi khusus seperti kamus, ensiklopedia, almanak, direktori, buku
tahunan, yang berisi informasi teknis dan singkat. Koleksi ini tidak boleh
dibawa pulang oleh pengunjung perpustakaan dan hanya untuk dibaca
ditempat.

c. Layanan ruang baca
Layanan ruang baca adalah layanan yang diberikan oleh perpustakaan berupa
tempat untuk melakukan kegiatan membaca di perpustakaan. Layanan ini
diberikan untuk mengantisipasi pengguna perpustakaan yang tidak ingin
meminjam untuk dibawa pulang, akan tetapi mereka cukup memanfaatkan di
perpustakaan.43

8. Pembuatan Tata Tertib Perpustakaan

Menurut Ibrahim Bafadal menjelaskan hal-hal yang perlu dicantumkan dalam

tata tertib, yaitu.

a. Sifat dan status perpustakaan.
b. Keanggotaan perpustakaan sekolah.
c. Bahan-bahan pustaka yang tersedia.
d. Sanksi atau hukuman bagi pengunjung yang melanggar tata tertib.
e. Iuran bagi setiap anggota.
f. Waktu pelayanan.
g. Sistem penyelenggaraan.

43 Darmono, Op.Cit, h. 141.
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h. Batas waktu dan jumlah buku boleh dipinjam.44

Tata tertib berperan penting dalam usaha pembinaan dan pengembangan

perpustakaan sekolah. Tata tertib juga akan berperan dalam membentuk sikap disiplin

siswa dalam menggunakan fasilitas perpustakaan sekolah.

D. Penelitian yang Relevan

1. Fifin Atiqoh, Nim. 1123303038, (2015) Pemanfaatan perpustakaan sebagai

sumber belajar di MAN Purwokerto. Kesimpulan dari penelitian bahwa bentuk

pemanfaatan perpustakaan di MAN Purwokerto 2 adalah sebagai tempat informasi

yaitu siswa dan guru memperoleh sumber informasi dengan berkunjung ke

perpustakaan sekolah untuk mencari informasi yang dibutuhkan guna menambah

wawasan pengetahuannya, serta untuk mengetahui perkembangan informasi terbaru

dengan memanfaatkan koleksi perpustakaan.

2. Puspa Rini Setyaningrum, Nim. 07140033, (2011) Peranan Perpustakaan

Dalam Meningkatkan Minat Baca Siswa di MAN Maguwoharjo Yogyakarta.

Hasil penelitian menghasilkan simpulan bahwa Perpustakaan MAN

Maguwoharjo Yogyakarta menjalankan peranannya sebagai sarana dalam

meningkatkan minat baca siswa dengan cara lomba slogan perpustakaan,

menambah koleksi baru, dan mengadakan kerja sama dengan PERPUSDA.

44 Ibrahim Bafadal, Op. Cit, h. 24
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