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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Pengelolaan Perpustakaan

Pada hakekatnya manajemen adalah suatu kegiatan untuk mencapat tujuan,

melalui kerja orang-orang lain. Secara lebih terperinci dapat dinyatakan, bahwa

manajemen meliputi perancangan dan sifat-sifat usaha kelompok dalam rangka

untuk mencapai tujuan, tetapi dengan penggunaan modal berupa, waktu, uang,

material dan juga hambatan yang dijumpai, seminim mungkin. Dengan kata lain

konsep dasar manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan

pengendalian suatu aktivitas yang bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya

sehingga mempunyai nilai tambah. Di lingkungan sekolah, misalnya kita saksikan

bahwa manajemen lebih memusatkan perhatian kepada upaya penggerakan dan

pemberdayaan sumber daya manusia (human resources empowering and

motivating), sedangkan administrasi lebih terfokus kepada pelaksanaan aspek-

aspek substantif seperti kurikulum, perlengkapan, keuangan sekolah, dan aktivitas

rutin lain Jadi, manajemen dapat diartikan sebagai tindakan untuk mencapai

tujuan melalui usaha-usaha orang lain.1

Dalam kaitannya dengan perpustakaan sekolah, manajemen perpustakaan

sekolah pada dasarnya adalah proses mengoptimalkan kontribusi manusia,

material, anggaran untuk mencapai tujuan perpustakaan. Karena perpustakaan

sekolah sebagai sub sistem dari sebuah organisasi, dalam hal ini yaitu sekolah,

1Ketut Widiasa, Manajemen Perpustakaan Sekolah, Jurnal Perpustakaan Sekolah , Tahun
1 - Nomor 1 - April 2007 ISSN 1978-9548 Perpustakaan Universitas Negeri Malang, h. 2.
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tentunya tujuan perpustakaan sekolah harus terlebih dahulu didefinisikan secara

jelas. Pendefinisian secara operasional. Dari manajemen dapat dilakukan dalam

bentuk program yang akan dilaksanakan beserta sasaran yang konkret dan

operasional. Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, maka kegiatan

manajemen. perpustakaan sekolah dapat dilaksanakan atau. direalisasikan.2

Pengelolaan perpustakaan sekolah bukan sekedar kegiatan menempatkan

buku-buku di rak, akan tetapi lebih dari itu, sangat kompleks, berkelanjutan, dan

selalu berubah. Pengelolaan adalah mengetahui secara tepat apa yang akan

dikerjakan dan kemudian melihat cara kerja yang terbaik, dengan kata lain

pengelolaan adalah pengendalian dari suatu usaha dengan menggunakan sumber-

sumber daya organisir untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Perpustakaan sekolah adalah suatu unit kerja yang merupakan bagian

integral dari lembaga pendidikan sekolah, yang berupa penyimpanan koleksi

bahan pustaka yang diatur secara sistematik dengan cara tertentu untuk digunakan

oleh siswa dan guru sebagai suatu sumber informasi dalam rangka menunjang

program belajar dan mengajar di sekolah.3

Menurut Dahuri menjelaskan bahwa pengertian pengelolaan dengan

menggunakan beberapa pemahaman yakni:

1. pengelolaan merupakan proses yang mempertimbangkan hubungan timbal
balik antara kegiatan dan suatu proses penyusunan dan pengambilan
keputusan secara nasional,

2. pengelolaan suatu proses kontinu dan dinamis yang mempersatukan atau
mengharmoniskan kepentingaan antara berbagai stakeholder dan
kepentingan ilmiah,

2Ibid,
3Sutarno NS, Tanggung Jawab Perpustakaan, Jakarta ; Pantai Rei, 2005, h. 282.
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3. pengelolaan merupakan penyusunan dan pengimplementasikan suatu
rencana untuk memanfaatkan dan melindungi ekosistem suatu program
kerja.4

Menurut Sagala menjelaskan bahwa pengelolaan merupakan bagian dalam

menjalankan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian menjadi suatu rangkaian

kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh dalam

proses pendayagunaan segala sumber kegiatan secara efisien disertai penetapan

cara pelaksanaannya oleh seluruh jajaran dalam suatu organisasi untuk mencapai

tujuan organisasi.5

Berdasarkan pendapat para ahli di atas bahwa pengelolaan adalah

merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam proses penyusunan dan pengambilan 5

keputusan melalui perencanaa, pengorganisaian, pelaksanaan serta pengawasan

dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Menurut Soejono pengelolaan perpustakaan yakni terdiri dari. “kebijakan

dan prosedur, mengelolah koleksi, pendanaan dan pengadaan, mengelolah

fasilitas, sumber daya manusia, perencanaan kegiatan mengelolah dan bagi

pengelolah perpustakaan”.6 Semua ini meruapakan bagian atau peran serta dalam

pendidikan di sekolah. Secara efektif perpustakaan harus mampu mendukung

kurikulum dan program-program sekolah sehingga perpustakaan berfungsi

sebagai sumber belajar.

4Ibid, h. 46.
5Arif Surachman, Jurnal, Manajemen Perpustakaan Sekolah, vol. 09 No. 38, 2012, di

Akses 15 April 2017.
6Ibid.
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Perpustakaan yang menunjang keberhasilan sebuah lembaga yang baik

maka perlu ada pengelolaan perpustakaan, Secara definitif, pengelolaan

perpustakaan sekolah berarti segenap usaha pengorganisasian segala kegiatan

yang berhubungan dengan penyelenggaraan perpustakaan sekolah. Kegiatan

mengelola adalah kegiatan yang mencerminkan adanya sebuah sistem, terkait dan

terdiri dari beberapa aspek atau factor untuk mendukungnya.

Kegiatan mengelola bagi pengelola perpustakaan (guru-pustakawan),

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

efektif perpustakaan harus mampu mendukung kurikulum dan program-program

sekolah. Untuk mewujudkan mengelola perpustakaan yang baik, maka pengelola

perpustakaan perlu:

1. Mengembangkan kemampuan professional sebagai guru-pustakawan
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-prinsip yang
mengaktualisasikan visi dari perpustakaan sekolah.

4. Memperlihatkan keterkaitan antara sumber-sumber informasi dan tujuan
dan prioritas sekolah, serta program perpustakaan

5. Menunjukkan peran guru-pustakawan melalui rencana mengelola.7

Hal yang menunjang keberhasilan sebuah perpustakaan juga adalah

kemampuan mengelola koleksi agar para pengguna dapat memanfaatkan

perpustakaan secara efektif dan efisien, Manajemen koleksi merupakan area kunci

dari tangung jawab seorang guru-pustakawan. Koleksi sendiri dapat didefiniskan

sebagai sebuah bahan pustaka atau sejenisnya yang dikumpulkan, dikelola, dan

diolah dengan kriteria tertentu. Pengelolaan koleksi yang baik akan menentukan

7Ibid.
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sukses tidaknya sebuah program perpustakaan sekolah. Karena tanpa dikelola

dengan baik, maka koleksi akan tetap menjadi kumpulan atau tumpukan buku

yang tidak bermakna. Salah satu karakteristik dari sebuah koleksi perpustakaan

sekolah adalah beragamnya jenis sumber atau bahan pustaka tergantung pada

kebutuhan pengajar, ukuran atau jumlah koleksi, bagaimana cara mengaksesnya

dan keterbaruan. Banyak hal sebetulnya yang dapat dilakukan untuk mengelola

koleksi, mulai dari pengadaan, pengolahan teknis (seperti inventarisasi,

klasifikasi, pelabelan, penempatan, pemilihan), dan memang tentunya itu

membutuhkan perhatian yang serius dari guru-pustakawan. Dalam manajemen

koleksi sebetulnya jumlah bukan suatu hal yang menjadi sangat prinsip, akan

tetapi lebih penting bagaimana koleksi itu dapat dimanfaatkan dengan baik atau

tidak.

Beberapa hal yang masuk dalam manajemen koleksi diantaranya adalah:

- Pemetaan koleksi dan kurikulum

- Seleksi: Kebijakan dan Prosedur

- Kegiatan Katalogisasi

- Pemilahan / Weeding

- Rencana Pengembangan Koleksi

Berdasarkan uraian tentang manajemen dapat di simpulkan bahwa

manajemen dikatakan baik, apabila suatu organisasi/lembaga seperti perpustakaan

itu memiliki tujuan dan sasaran yang jelas serta diketahui oleh semua yang terlibat

dalam kegiatan organisasi itu.
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B. Deskripsi Perpustakaan Sekolah

Perpustakaan merupakan hal yang tidak terpisahkan dari dunia pendidikan.

Hal ini dikarenakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah

membawa perubahan yang sangat signifikasi terhadap berbagai dimensi

kehidupan manusia, baik dalam ekonomi, sosial, budaya maupun pendidikan.

Oleh karena itu agar pendidikan tidak tertinggal dari perkembangan IPTEK

tersebut, maka keberadaan perpustakan merupakan hal yang mutlak dengan tugas

dan tanggung jawabnya yang kultural edukatif terhadap masyarakat dan anak

didik dalam mencerdaskan bangsa.

Mengenai definisi tentang perpustakaan telah banyak para ahli

memberikan tanggapannya, sebagai berikut:

1. Menurut Sulistiyo Basuki, perpustakaan adalah sebuah ruangan, bagian
sebuah gedung ataupun gedung sendiri yang digunakan untuk menyimpan
buku dan terbitan lainnya seperti majalah, laporan pamflet, prososding,
manuskripsi/naskah lembaran musik, berbagai karya audio visual seperti
film, slide, kaset, piringan hitam, bentuk mikro seperti mikro film dan
sebagainya yang disimpan menurut tata susunan tertentu untuk digunakan
oleh pembaca bukan untuk dijual. 8

2. Ibrahim Bafadal, bahwa perpustakaan adalah suatu unit kerja dari satu
badan atau lembaga tertentu yang mengolah bahan-bahan pustaka, baik
berupa buku-buku maupun bukan berupa buku yang diatur secara
sistematis menurut aturan tertentu sehingga dapat digunakan sebagai
sumber informasi oleh setiap pemakainya. 9

3. menurut Ibnu Ahmad Shaleh, bahwa “perpustakaan adalah tempat
pengumpulan pustaka atau kumpulan pustaka yang diatur dan disusun
dengan sistem tertentu sehingga sewaktu-waktu diperlukan dapat
ditemukan dengan mudah dan cepat”.10

8Sulistio Basuki, Pengantar Ilmu Perpustakaan, Jakarta: t.p; 1991, h. 3.
9Ibid, h. 3.
10Neorhayati S; Pengelolaan Perpustakaan , Jilid I; Bandung: Ofset Alumni, 1987, h. 1.
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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 lainnya yang
diorganisasikan dan diadministrasikan untuk bacaan, konsultasi, dan studi.

c. Perpustakaan adalah unit kerja yang memiliki sumber daya manusia,
ruangan secara khusus dan koleksi bahan pustaka sekurang-kurangnya
1000 judul dan berbagai disiplin ilmu yang sesuai dengan jenis
perpustakaan yang bersangkutan.11

Adapun definisi perpustakaan sekolah secara khusus dapat diuraikan

sebagai berikut: Supriyadi dalam Ibrahim Bafadal, mengemukakan bahwa

perpustakaan sekolah adalah “perpustakaan yang diselenggarakan di sekolah guna

menunjang program belajar mengajar di lembaga pendidikan formal tingkat

sekolah dasar maupun sekolah menengah”.12

Carter V. Good dalam Ibrahim Bafadal mengatakan bahwa “perpustakaan

sekolah adalah merupakan koleksi yang diorganisasikan di dalam suatu ruang agar

dapat digunakan oleh siswa-siswa dan guru-guru”.13 Sedangkan Soeatminah

mengemukakan bahwa perpustakaan sekolah adalah “perpustakaan yang ada di

sekolah sebagai sarana pendidikan untuk menunjang pencapaian tujuan

pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah”.14

Mengacu dari beberapa teori dan definisi di atas dapat dikemukakan

bahwa peraturan sekolah adalah salah satu sarana pendidikan yang

11Ibid, h. 49.
12Ibrahim bafadal, op-cit h, 53.
13A. R. Ibnu Ahmad Shaleh, Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah, Jakarta: PT.

Hidakarya Agung, 1999, h. 11.
14Ibid, h. 4.
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diselenggarakan oleh sekolah tersebut. Dengan menyediakan berbagai referensi

baik berupa buku-buku atau non buku yang diorganisir secara sistematis dalam

suatu ruang sehingga dapat membantu siswa dan para guru dalam proses belajar

mengajar di sekolah. Di dalam penyelenggaraannya, perpustakaan sekolah

tersebut diperlukan seorang pustakawan yang bisa diambil dari salah seorang

guru, yang ditunjuk oleh kepala sekolah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perpustakaan sekolah

memegang peranan penting dalam dunia pendidikan sebagai wadah bagi siswa

maupun bagi guru dalam menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang

diperolehnya, di samping itu, tersedianya sarana yang lengkap pada perpustakaan

tersebut mempunyai peranan dalam mencetak generasi yang bermutu dan berdaya

saing di pangsa pasar.

C. Tujuan, Manfaat, Fungsi, dan Peranan Perpustakaan Sekolah

1. Tujuan Perpustakaan Sekolah

Penyelenggaraan perpustakaan sekolah bukan hanya untuk

mengumpulkan dan menyimpan bahan-bahan pustaka, tetapi juga adanya

penyelenggaraan perpustakaan sekolah diharapkan agar dapat membantu

siswa dan guru menyelesaikan tugas-tugas dalam proses belajar mengajar.

Oleh sebab itu, segala bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan sekolah dapat

menunjang proses belajar mengajar. Tujuan perpustakaan tidak lepas dari

fungsi perpustakaan. Tujuan perpustakaan tersebut yakni:

a. Mendorong dan mempercepat proses penguasaan teknik membaca para
siswa.

b. Membantu menulis kreatif bagi para siswa dengan bimbingan guru dan
pustakawan.
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c. Menumbuhkembangkan minat dan kebiasaan membaca para siswa.
d. Menyediakan berbagai macam sumber informasi untuk kepenntingan

pelaksanaan kurikulum.
e. Mendorong, menggairahkan, memelihara dan memberi semangat

membaca dan semangat belajar bagi para siswanya.15

Oleh karena itu, 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, aktual dan siswa juga tidak bosan.

Sedangkan 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.

Sementara tujuan yang akan di capai atas peran, tugas dan fungsi

perpustakaan secara singkat adalah terjadinya transpormasi dan transfer ilmu

pengetahuan dari sumbernya di perpustakaan kepada para pemakai

perpustakaan. Hasilnya adalah terjadinya perubahan, baik dalam hal

kemampuan, sikap, maupun keterempilan.16

2. Manfaat Perpustakaan

Mengenai manfaat perpustakaan sekolah pada sekolah menengah dapat

dikemukakan sebagai berikut:

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.

15Wahit M. Yusuf, M.S. dan Yaya Suhendar, Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan
Sekolah, Kencana Prenada Media Grub, Jakarta, 2005, h. 3.

16Sutarno NS, op-cit, 2005, h. 62.
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d. Perpustakaan sekolah dapat mempercepat proses penguasaan tehnik
membaca.

e. Perpustakaan sekolah dapat membantu perkembangan kecakapan
berbahasa.

f. Perpustakaan sekolah dapat melatih murid-murid ke arah tanggung
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.17

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perpustakaan sekolah

mempunyai manfaat yang sangat besar bagi siswa dan guru dalam mencapai

tujuan pendidikan. Oleh karena itu, agar dapat menunjang proses belajar

mengajar, maka dalam pengadaan bahan pustaka hendaknya

mempertimbangkan kurikulum sekolah, serta selera para siswa.

3. Fungsi Perpustakaan Sekolah

Menurut Yusuf fungsi ruangan perpustakaan secara umum adalah untuk :

a. Tempat para petugas melaksanakan kegiatan-kegiatan perpustakaan,
yakni menghimpun, mengolah, dan kemudian melayankan kepada
pengguna;

b. Tempat penyimpanan koleksi perpustakaan, baik yang fungsinya
sebagai koleksi dasar pendukung kurikulum sekolah maupun koleksi
penunjang;

c.  Tempat dilaksanakannya kegiatan rutin secara bersama para siswa pada
saat-saat tertentu.18

Ruangan yang baik adalah ruangan yang dapat menampung semua

kegiatan perpustakaan sehingga proses penyelenggaraan perpustakaan tidak

terhambat. Pada dasarnya jasa perpustakaan sekolah diperuntukkan sebagai

sumber ilmu dan rujukan bagi sejumlah elemen yang ada di sekolah.

17 Ibrahim Bafadal, op-cit h, 5.
18 http, op-cit, pdf .
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Walaupun demikian, ada berbagai macam tujuan siswa mengunjungi

perpustakaan. Bagi siswa, perpustakaan selain digunakan untuk mencari bahan

pelajaran sekolah, juga digunakan untuk mencari pengetahuan-pengetahuan

umum, bahkan ada sebagian siswa yang hanya memanfaatkan waktu

senggangnya diperpustakaan tersebut.

Mengenai fungsi perpustakaan sekolah tersebut, Ahmad Shaleh

mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bagi siswa untuk kepentingan proses belajar, sehingga dapat
berprestasi dalam belajarnya.

b. Bagi guru dalam hal penambahan ilmu, untuk mengadakan
penyelidikan ilmiah demi kemajuan ilmu pengetahuan dan prestasi
dirinya.

c. Bagi masyarakat untuk mencari bahan yang diinginkan yang tidak ada
di perpustakaan umum.19

Dalam berbagai sudut pandang para ahli telah menjelaskan fungsi

perpustakaan, yang bila diuraikan dapat diklasifikasikan dalam beberapa

fungsi sebagai berikut:

1) Fungsi Edukatif

Di dalam perpustakaan sekolah disediakan buku-buku baik

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

membiasakan murid-murid belajar mandiri tanpa bimbingan guru, baik

secara individual maupun berkelompok. Selain itu, perpustakaan juga

dapat meningkatkan kemampuan murid dalam memahami isi bacaan

sehingga tehnik membaca semakin lama semakin dikuasai oleh murid-

murid.

19 Soetimah, Perpustakaan Keperpustakawan, Yogyakarta: Kanisius, 1992, h. 37.
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2) Fungsi Informatif

Dalam perpustakaan yang sudah maju tidak hanya

menyediakan bahan-bahan pustaka berupa buku-buku tetapi juga

menyediakan bahan-bahan yang bukan berupa buku seperti majalah,

buletin, surat kabar, pamflet, peta dan lain-lain yang semuanya dapat

memberikan informasi atau keterangan yang diperlukan oleh murid.

3) Fungsi Riset

Adanya bahan pustaka yang lengkap bagi siswa-siswa dan

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

keterangan-keterangan yang diperlukan dengan cara membaca buku-

buku yang telah tersedia di dalam perpustakaan.20

4. Peranan Perpustakaan Sekolah

Ditinjau dari sisi pandang yang lebih luas maka peran perpustakaan

merupakan agen perubahan, pembangunan, daan agen budaya dan

pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan selalu terjadi dari

waktu ke waktu sesuaai dengan perubahan zaman seiring dengan sifat manusia

yang selalu ingin tahu, eksplorer, dan berbudaya.21

Dalam era modern ini, pendidkan dan pengetahuan maju dengan pesat.

Oleh karena itu, perpustakaan pada lembaga-lembaga pendidikan adalah

mutlak sangat dibutuhkan atau memegang peranan penting. Fungsi dan

peranan perpustakaan haruslah bersifat dinamis mengikuti zaman, karena

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

20Ibrahim Bafadal, op-cit, h. 8.
21Ibid, h. 60.
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petugas pendidkan lainnya, tetapi perpustakaan sekolah dapat dijadikan

sebagai:

1. Bahan perbandingan dengan apa yang sudah diketahui, dan untuk
mengetahui 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 apresiasi serta sebagai sarana untuk
membangkitkan dan membina minat 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.22

peranan perpustakaan juga di sebutkan sebagai berikut:

a. Perpustakaan sebagai saran penunjang pendidikan.
b. Perpustakaan merupakan sumber pembinaan kurikulum.
c. Perpustakaan sebagai sarana proses belajar mengajar.
d. Perpustakaan sebagai sarana penanaman dan pembinaan minat baca.
e. Perpustakaan dan penanaman disiplin.
f. Perpustakaan dan rekreasi.
g. Perpustakaan dan penelitian.
h. Perpustakaan dan calon guru.23

Dengan demikian, berbicara tentang peranan perpustakaan bukan

hanya berpusat pada gambaran pengadaan bahan bacaan atau sebagai ruang

belajar saja, tetapi perpustakaan mesti mengadakan inovasi dalam versi baru

sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tentunya, untuk dapat berjalan sesuai fungsinya  perpustakaan sekolah harus

mempunyai koleksi yang lengkap dan relevan dalam kurikulum sekolah yang

bersangkutan.

22A. R. Ibnu Ahmad Shaleh, Op, Cit, h. 17-18.
23 Neorhayati, Op, Cit, h. 86.
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D. Motivasi Belajar

1. Pengertian Motivasi

Winarto mengemukakan motivasi adalah “kebutuhan mutlak setiap

manusia”.24 Motivasi ibarat oksigen bagi jiwa manusia yang ingin terus

bertumbuh dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Sumadi

Suryabarata mengemukakan bahwa Motivasi adalah “kondisi psikologis

seseorang yang mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas

tertentu guna mencapai suatu tujuan”.25

Aktivitas yang dilakukan oleh seseorang tidak terjadi dengan

sendirinya, melainkan terjadi karena adanya suatu kekuatan dari dalam diri

seseorang yang mendorong. Hal ini sejalan dengan pendapat Handoko dalam

Abbas bahwa “motivasi adalah suatu tenaga atau faktor yang terdapat dalam

diri manusia yang menimbulkan, mengarahkan dan mengkoordinasikan

tingkah laku”.26

Menurut Dirgagunarsa dalam M. Dimyati Mahmud Motivasi adalah

“dorongan atau kehendak yang menyebabkan timbulnya semacam kekuatan

agar seseorang itu berbuat atau bertindak, dengan kata lain bertingkah laku”.27

Tumbuhnya motivasi dalam diri seseorang senantiasa dilandasi dengan adanya

kesadaran diri berkenaan dengan hakikat keberadaan hidupnya masing-

masing.

24 Winarto, Memantapkan Motivasi Diri, Yogyakarta, Andi Offset, 2005. h. 1.
25 Sumadi Suryabarata, Metodologi Penelitian, Jakarta, PT. Rajawali, 1993. h. 68.
26 Handoko, Proses Belajar Mengajar , Semarang, Cipta Karya, 1993, h.9.
27 Dirgagunarsa, Psikologi Pendidikan, Yogyakarta, BPFE, 1990, h. 2.
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa motivasi berfungsi sebagai

berikut:

1) Mendorong timbulnya kelakuan atau perbuatan  tanpa motivasi maka

tidak timbul suatu perbuatan seperti belajar.

2) Motivasi berfungsi sebagai pengarah. Artinya mengarahkan perbuatan

kepencapaian tujuan yang diinginkan.

3) Motivasi berfungsi sebagai penggerak. Besar kecilnya motivasi akan

menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan

Di samping itu, terdapat juga dua aspek teori yang ikemukakan para

ahli yaitu:

a. Motivasi ekstrinsik

Menurut santrock motivasi ekstrinsik yaitu “melakukan sesuatu

untuk mendapatkan sesuatu yang lain (cara untuk mencapai tujuan)”.28

Syaiful Bahri Djamarah memberi pengertian sebagai “motif-motif yang

aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar”.29 Motifavi

ekstrinsik sering dipengaruhi oleh insentif eksternal seperti imbalan dan

hukuman.

b. Motivasi intrinsik

Menurut Santrock Motivasi intrinsik yaitu “motivasi internal untuk

melakukan sesuatu demi sesuatu itu sendiri (tujuan itu sendiri)”.30 Syaiful

Bahri Djamarah memberi pengertian sebagai “motif-motif yang menjadi

28 Anonim, Motivasi (Online), http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17468/3/
Chapter%2011.pdf, diakses 04 April 2017.

29Saiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 144.
30Anonim (Online), Op-cit, diakses 04 April 2017.
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aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam

setiap hari individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu”.31

Selanjutnya untuk melengkapi uraian mengenai makna dan teori

tentang motivasi diatas, perlu dikemukakan adanya beberapa ciri motivasi.

Menurut Sardiman mengemukakan bahwa :

Ciri-ciri motivasi yang ada dalam diri seseorang adalah: tekun dalam
menghadapi tugas atau dapat bekerja secara terus menerus  dalam waktu
lama,ulet menghadapi kesulitan dan tidak mudah putus asa, tidak cepat
puas atas prestasi yang diperoleh, menunjukan minat yang besar terhadap
bermacam-macam masalah belajar, lebih suka belajar sendiri dan tidak
suka bergantung pada orang lain, tidak cepat bosan dengan tugas-tugas
rutin, dapat mempertahankan pendapatnya, tidak  mudah melepaskan apa
yang diyakininya, sering mencari dan memecahkan masalah.32

Sementara itu Indrawijaya dalam muhibbin mengemukakan, motivasi

sebenarnya “merupakan proses psikologi yang menunjukkan terjadinya antara

sikap, kebutuhan, persepsi, proses belajar, dan pemecahan masalah”.33

Menurut ahli ilmu jiwa, dijelaskan bahwa dalam motivasi itu ada suatu

hierarki, maksudnya motivasi itu ada tingkatan-tingkatannya, yakni dari bawa

keatas. Dalam hal ini ada beberapa teori tentang motivasi yang selalu bargayut

dengan soal kebutuhan, yaitu:

a. Kebutuhan fisiologis, seperti lapar, haus, kebutuhan untuk istirahat,
dansebagainya;

b. Kebutuhan akan keamanan, yaitu rasa aman, bebas dari rasa takut dan
kecemasan;

c. Kebutuhan akan cinta dan kasih: kasih, rasa diterima dalam suatu
masyarakat atau golongan (keluarga, sekolah, kelompok);

d. Kebutuhan untuk mewujudkan diri sendiri, yakni mengembangkan
bakat dengan usaha mencapai hasil dalam bidang pengetahuan, sosial,
pembentukan pribadi.34

31Saiful Bahri Djamarah, op-cit, h. 115.
32Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta, CV. Rajawali,1990, h.88.
33Indrawijaya, Psikolgi Pendidikan Suatu Pendekatan Baru, Bandung. Remaja

Rosdakarya, 1985, h. 67.
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Dengan demikian belajar sangat di perlukan adanya motivasi.

Motivation is an essential condition of learning. Hasil belajar akan menjadi

optimal, kalau ada motivasi. Makin tepat motivasi yang diberikan, akan makin

berhasil pula pelajaran itu. Jadi motivasi akan senantiasa menentukan

intensitas usaha belajar bagi para siswa.

2. Pengertian Belajar

Dalam kehidupan sehari-hari belajar di artikan secara terbatas atau

sempit hanya dengan menghafal, mencari, memperoleh pengetahuan semata.

Dalam kaitannya dengan perkembangan manusia belajar adalah merupakan

faktor penentu proses perkembangan manusia dalam memperoleh hasil

perkembangan berupa pengetahuan, sikap, keterampilan, nilai-nilai, reaksi,

keyakinan dan lain-lain. Disamping itu juga menurut pendapat tradisional

manusia belajar hanya semata menambah dan mengumpulkan ilmu

pengetahuan, hal ini senada dengan pendapat nasution yang menyatakan

bahwa belajar adalah “mengumpul dan menambah sejumlah pengetahuan.”35

Adapun pengertian yang lain dimana belajar adalah suatu proses aktivitas

yang dapat membawa perubahan. Menurut Alisuf Sabri belajar adalah “proses

perubahan tingkah laku sebagai akibat dari pengalaman atau latihan.”36

Selanjutnya ada yang mendefinisikan: “belajar adalah berubah”.

Dalam hal ini yang dimaksud belajar berarti usaha mengubah tingkah laku.

Jadi belajar akan membawa suatu perubahan pada individu-individu yang

belajar. Perubahan tidak hanya berkaitan dengan penambahan ilmu

34Sardiman, op-cit, h. 80.
35 Nasution, Didaktis Asas-Asas Mengajar, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, h. 34.
36 Alisuf Sabri, Psikologi Pendidikan, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1996, h. 54.
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pengetahuan, tetapi juga berbentuk kecakapan, keterampilan, sikap,

pengertian, harga diri, minat, watak, penyesuaian diri.  Jelasnya menyangkut

segala aspek organisme dan tingkah laku pribadi seseorang. Dengan demikian,

dapatlah dikatakan bahwa belajar itu sebagai rangkaian kegiatan jiwa raga,

psiko fisik untuk menuju keperkembangan pribadi manusia seutuhnya.37

Oleh karena itu apabila seseorang telah melakukan kegiatan belajar

maka akan terlihat terjadinya perubahan dalam salah satu atau beberapa

tingkah laku tersebut. Menurut Djamarah jika hakekat belajar adalah

perubahan tingkah laku, maka ada beberapa perubahan tertentu yang

dimasukkan kedalam ciri-ciri belajar yaitu

1. Perubahan yang terjadi secara sadar
2. Perubahan dalam belajar bersifat fungsional
3. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif
4. Perubahan dalam belajar bukan bersipat sementara
5. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah
6. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku38

Tentunya ciri-ciri belajar diatas tidak terlepas dari kerangka

pemahaman terhadap masaalah belajar. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa

belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh sesuatu

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam

berinteraksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan

psikomotorik.

37 Sardiman, op-cit, h 21.
38 Djamarah, op-cit, h. 15-17.
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3. Motivasi Belajar

Sebelum kita meninjau motivasi dalam belajar maka terlebih dahulu

apakah motif itu. Menurut Woodworth dan Marques dalam mustakim

menjelaskan bahwa “motif adalah suatu tujuan jiwa yang mendorong individu

untuk aktivitas-aktivitas tertentu dan tujuan-tujuan tertentu terhadap situasi

disekitarnya”.39

Motivasi dan belajar merupakan dua kata yang tidak dapat  dipisahkan

dalam dunia pendidikan  karena merupakan suatu hubungan sebab akibat yang

saling mendorong untuk tercapainya tujuan pendidikan. Dalam proses belajar

sudah hal yang tidak asing lagi dan sering dialami siswa dalam pembelajaran

sehingga menghambat proses belajar siswa. Oleh karena itu kehadiran

motivasi dalam belajar sangat membantu guru dan siswa dalam memahami

pelajaran. Menurut W.S Wingkel pengertian motivasi belajar adalah:

Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa
untuk menimbulkan kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan
belajar tersebut maka tujuan yang hendak dicapai siswa dapat tercapai.40

Menurut Sardiman

Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang
menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan
belajar dan memberi arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang
dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai.41

39Mustakim dan Abdul Wahib, Psikologi Pendidikan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 72.
40W.S Winkel, Bimbingan dan Konseling di Institut Pendidikan, Grasmedia Media

Nusantara Indonesia, Jakarta, 1991, h. 73.
41Sardiman, op-cit, h. 75.



27

Selain itu untuk melihat tingkat motivasi belajar siswa dapat dilihat

pada beberapa aspek. Menurut Worell dan stiwell terdapat enam aspek dalam

motivasi belajar, yaitu:

a). Tanggung jawab, siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi
merasa bertanggung jawab terhadap tugas ang dikerjakan dan tidak
meninggalkan tugas tersebut. Sedangkan siswa yang motivasi
belajarnya rendah, kurang bertanggung jawab terhadap tugas yang ia
kerjakan, dan sering menyalahkan hal-hal di luar dirinya.

b). Tekun, Siswa dengan motivasi belajar yang tinggi dapat bekerja terus
menerus dengan waktu yang relatif lama, tidak mudah menyerah dan
memiliki tingkat konsentrasi yang baik. Sedangkan siswa dengan
motivasi belajar yang rendah memiliki konsentrasi yang rendah
sehingga mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya dan
mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas tepat waktu.

c). Usaha, Siswa dengan motivasi belajar yang tinggi, memiliki sejumlah
usaha, kerja keras dan waktu untuk belajar, seperti pergi ke
perpustakaan. Sedangkan siswa dengan motivasi belajar yang rendah
akan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain.

d). Umpan balik, Siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi,
menyukai umpan balik atas pekerjaan yang dilakukannya. Sedangkan
siswa dengan motivasi belajar yang rendah tidak menyukai umpan
balik, karena akan memperlihatkan kesalahannya. Adanya umpan balik
berupa penilaian dan kritikan terhadap pekerjaan yang dilakukan siswa
ini berhubungan dengan usaha siswa untuk mencapai hasil belajar yang
lebih baik.

e). Waktu, Siswa dengan motivasi belajar tinggi, akan berusaha
menyelesaikan tugas dalam waktu yang cepat dan seefisien mungkin.
Sedangkan siswa dengan motivasi belajar yang rendah kurang
tertantang untuk menyelesaikan tugas secepat mungkin, cenderung
lama dan tidak efisien.

f). Tujuan. Siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi, mampu
menetapkan tujuan dan realistik sesuai dengan kemampuan yang
dimiliki dan juga mampu berkonsentrasi teradap setiap langkah yang
dituju, sedangkan siswa dengan motivasi belajar yang rendah akan
melakukan sebaliknya. 42

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar

adalah dorongan yang timbul dalam diri siswa untuk melakukan kegiatan

belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan

42Anonim (online) op-cit, diakses 04 april 2017.
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arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek

belajar dapat tercapai.

E. Penelitian Relevan

Penelitian ini mengenai Pengaruh Pengelolaan Perpustakaan Terhadap

Motivasi Belajar Siswa di MA Al-Amin Mataiwoi Kec. Angata Kab. Konawe

Selatan. Berdasarkan eksplorasi peneliti, ditemukan beberapa penelitian yang

berkaitan dengan penelitian ini.

1. Melky Turang, pengaruh manajemen koleksi perpustakaan terhadap minat

baca mahasiswa jurusan ilmu keperawatan universitas katolik de la sale

MANADO Kesimpulan yang di dapat dalam penelitian ini adalah

Manajemen Koleksi perpustakaan memiliki pengaruh yang sangat kuat

terhadap Minat Baca dengan persentasi sebesar 97,6%. Dengan demikian

sistem manajemen koleksi perpustakaan harus benar-benar diterapkan

secara baik dengan pendekatan teori Manajemen Mutu Total (Total

Quality Manajement /TQM) di perpustakaan Universitas katolik De La

Salle Manado, sehingga dapat meningkatkan minat baca dari mahasiswa

Ilmu Keperawatan yang memenuhi kebutuhan akan informasi.43

2. Usman, pengaruh ketersediaan perpustakaan dengan motivasi belajar

siswa di MAS Al-Khairat Desa Mekar Jaya Kecamatan Moramo Utara

Kabupaten Konawe Selatan. Dalam pengujian hipotesis skripsinya

menunjukan bahwa terdapat pengaruh dengan di temukannya rxy = 0,264

43Melky Turang, Pengaruh Manajemen Koleksi Perpustakaan Terhadap Minat Baca,
Mahasiswa jurusan ilmu keperawatan Universitas katolik de la Salle Manado Jurnal “Acta
Diurna” Volume III. No.2. Tahun 2014.
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berkisar antara + 0,10 s/d +0,29 dengan demikian di interpretasikan bahwa

pengaruh variabel X terhadap Y termasuk pengaruh positif yang biasa.44

3. Nuning Safaat, pengaruh ketersediaan fasilitas perpustakaan terhadap

motivasi belajar siswa di MTs Swasta Al-Alim Kec. Maligano Kab Muna.

Dalam pngujian hipotesis penelitiaanya menunjukan bahwa ditemukan rxy

= 0,347 diinterpretasikan secara dengan memperhatikan hasil rxy = 0,347

berkisar antara 0,10 s/d 0,29 dengan demikian diinterpretasikan bahwa

pengaruh variabel X terhadap Y berada pada tingkat pengaruh positif yang

biasa,  brbanding lurus dngan uji signifikan sbsar 2,11 berarti thitung > 1,671

yaitu 13,69% KD.45

4. Sitti Asia pengaruh pemanfaatan tersedianya fasilitas perpustakaan sekolah

terhadap prestasi belajar siswa pada bidang studi pendidikan agama islam

di SMAN 1 Lainea Kec. Laea Kab. Konsel. Dalam penelitiannya terdapat

pengaruh antara variabel X terhadap Y dapat dilihat ttabel lebih besar dari

thitung 1,717 > 0,016.46

44Usman, Pengaruh Ketersediaan Perpustakaan Terhadap Motivasi Belajar Siswa,
Mahasiswa Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Qaimuddin
Kendari. 2012.

45Nuning Safaat, Skripsi, Pengaruh Ketersediaan Fasilitas Perpustakaan Terhadap
Motivasi Belajar Siswa di MTs Al-Alim Kec. Maligano Kab. Muna, Mahasiswa Fakultas Tarbiyah
dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari, 2015.

46Sitti Asia, Skripsi, Pengaruh Pemanfaatan Tersedianya Fasilitas Perpustakaan Sekolah
Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Di SMAN 1 Lainea
Kec. Laea Kab. Konsel. Mahasiswa Jurusan Tarbiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan
Qaimuddin Kendari, 2010.
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