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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Masyarakat di Indonesia memiliki karakter yang berbeda-beda di 

setiap daerah begitu juga dengan karakter pelajar di sekolah (Ari, 2011: 2). 

Dalam bidang budaya membaca seringkali media dalam mempublikasikan 

selalu di dominasi dengan pemberitaan yang menyatakan bahwa minat baca 

pelajar di Indonesia Rendah. Padahal secara fakta pasti ada (mungkin 

banyak) sekolah yang pelajarnya banyak yang suka membaca tapi hampir 

tidak pernah (sangat jarang) di publikasikan. 

Membaca merupakan kegiatan yang produktif untuk dilakukan, 

mengingat membaca begitu penting untuk dilaksanakan dalam kehidupan 

manusia banyak manfaat yang dapat diambil dari kegiatan membaca dengan 

demikian mengingatkan akan pentingnya kegiatan membaca sebagai upaya 

yang sangat bermanfaat bila anak-anak sejakdini sudah diajari untuk 

membac, agar nantinya dapat terbiasa, namun perlu diingat orang tua dalaam 

melaksanakannya untuk tetap memperhatikan perkembangan dari anak, 

sehingga tidak terdapat unsur pemaksaan dalam penanamanya. Minat 

membaca pertama kali harus ditanamkan melalui pendidikan dan kebiasaan 

keluarga. 

Membaca adalah proses untuk memperoleh pengertian dari kombinasi 

beberapa huruf dan kata. Membaca adalah proses untuk mengenal kata dan 

memadukan arti kata dalam kalimat dan struktur bacaan (Sulthoni, 2008: 2). 
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Hasil akhir dari proses membaca adalah seseorang mampu membuat intisari 

dari bacaan. Berdasar pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa minat 

membaca adalah kekuatan yang mendorong anak untuk memperhatikan, 

merasa tertarik dan senang terhadap aktivitas membaca sehingga mereka mau 

melakukan aktivitas membaca dengan kemauan sendiri. Aspek minat 

membaca meliputi kesenangan membaca, frekuensi membaca dan kesadaran 

akan manfaat membaca. 

BPS tahun 2006 mempublikasikan, membaca bagi masyarakat 

Indonesia belum menjadikan kegiatan sebagai sumber untuk mendapatkan 

informasi. Masyarakat lebih memilih menonton televisi (85,9%) dan 

mendengarkan radio (40,3%) dari pada membaca (23,5%). Artinya, membaca 

untuk mendapatkan informasi baru dilakukan oleh 23,5% dari total penduduk 

Indonesia. Masyarakat lebih suka mendapatkan informasi dari televisi dan 

radio dari pada membaca. Dengan data ini terbukti bahwa membaca belum 

menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Membaca belum menjadi proritas untuk 

mendapatkan ilmu dan informasi yang baru. Membaca masih menjadi 

kebutuhan pelengkap dan tidak dijadikan sebagai sebuah tradisi dalam 

kehidupan (Hentasmaka, 2001: 1). 

Rendahnya minat baca dikalangan siswa dan masyarakat Indonesia 

pada umumnya berpengaruh buruk terhadap kualitas pendidikan. Wajar, 

sudah lebih setengah abad bangsa Indonesia merdeka, permasalahan kualitas 

pendidikan masih berada dalam potret yang buram. Kualitas pendidikan 

bangsa Indonesia masih tertinggal dari negara-negara tetangganya. 
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Kualitas pendidikan yang rendah ini berimplikasi pada rendahnya 

kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola masa depan dan 

lambatnya kemiskinan teratasi. Rendahnya kemampuan sumberdaya manusia 

itu, dapat dilihat dari minimnya bangsa Indonesia melahirkan pelaku-pelaku 

ekonomi yang berdaya saing. Foreign Direct Investment (FDI) Indonesia 

berada diurutan 138 dari 140 negara (Hentasmaka, 2001: 1). Menurut Ciputra 

sampai hari ini bangsa Indonesia hanya baru mempunyai 0,18% pengusaha 

dari jumlah penduduk sedangkan syarat untuk menjadi negara maju minimal 

2% dari jumlah penduduk harus ada pengusaha. Saat sekarang Singapura 

sudah mempunyai 5% dan Amerika Serikat 7% dari jumlah penduduk. 

Berdasarkan kondisi Indonesia sekarang ini maka Indonesia membutuhkan 

minimal 400 ribu pengusaha. Pendidikan yang berkualitas sangat berperanan 

dalam melahirkan pengusaha-pengusaha tersebut. 

Rendahnya kualitas sumber daya manusia, secara langsung atau tidak 

langsung ikut memperpanjang angka kemiskinan di Indonesia. Menurut data 

BPS tahun 2007 di Indonesia orang miskin berjumlah 37,17 juta orang atau 

16,58%. Namun, mengikuti standar yang ditetapkan oleh Bank Dunia, maka 

jumlah orang miskin di Indonesia hampir 50% dari jumlah penduduk. Tidak 

kalah pentingnya, rendahnya sumber daya manusia terlihat dari angka 

pengangguran yang dikandung oleh negara ini. 

Minat membaca perlu ditanamkan dan ditumbuhkan sejak anak tetapi 

hal ini semua tidak dapat terlepas dari peran orang tua dalam menumbuhkan 

minat baca anak. Pentingnya pedidikan keluarga merupakan konsekuwensi 
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rasa tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, didalam keluarga anak 

mulai mengenal hidupnya hal ini perlu disadari bahwa anak dilahirkan dalam 

lingkungan keluarga tumbuh dan berkembangnya hingga anak melepaskan 

diri dari keluarga oleh karena itu begitu besarnya pengaruh orang tua 

terhadap anaknya maka dalam hal ini merangsang minat baca anak-anak 

sebagai upaya untuk  melatih  membaca  sejak dini. 

Bicara terkait dengan budaya baca tidak lepas dengan adanya peran 

penting sebuah perpustakaan terlebih di lingkungan sekolah. Sebuah 

perpustakaan harus memberikan pelayanan dan manajemen yang baik dalam 

memberikan kebutuhan referensi siswa di sekolah. Jika perpustakaan adalah 

sebuah produk maka dia harus menjamin kwalitasnya dengan baik dan 

disukai oleh konsumen dalam hal ini oleh pelajar. Pustakawan juga harus 

cerdas dalam menganalisa koleksi buku apa yang di inginkan dan disuka oleh 

pelajar jika perlu dilakukan penelitian atau request. 

Keberadaan perpustakaan sekolah sangatlah vital dalam pembentukan 

budaya positif sejak dini. Selain sebagai pusat informasi, perpustakaan 

sekolah dapat pula berperan sebagai lembaga untuk mengembangkan minat 

baca, kegemaran membaca, kebiasaan membaca, dan budaya baca. Hal 

tersebut diperoleh melalui penyediaan berbagai bahan bacaan yang sesuai 

dengan keinginan dan kebutuhan para siswa (Sulaiman, 2007). 

Perpustakaan sekolah sebagai media dalam membangun budaya baca 

siswa belum sepenuhnya berjalan efektif. Kurangnya jam baca di 

perpustakaan sekolah yang disediakan oleh sekolah untuk siswa 
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(Khoerunnisa: 2009: 4). Dukungan guru pun dalam membangun budaya baca 

kurang maksimal, misalnya dalam pemberian tugas dengan memanfaatkan 

perpustakaan sekolah. Hal tersebut berefek pada siswa menjadi tidak proaktif 

untuk menggunakan perpustakaan sekolah sebagai sarana membaca. 

Perpustakaan sekolah merupakan salah satu sumber belajar diakui 

keberadaannya sebagai jantung sekolah (the heart of schools). Namun 

demikian, terutama di kebanyakan Sekolah Dasar (SD), setidak-tidaknya 

masih ada dua kondisi yang perlu mendapatkan perhatian serius.  Pertama, 

ada sebagian SD yang tidak memiliki perpustakaan, dalam arti kalau pun 

memiliki beberapa koleksi buku kepustakaan, buku tersebut tidak ditata 

sebagaimana seharusnya dalam suatu institusi yang disebut perpustakaan. 

Kedua, di sebagian besar SD, jika memiliki perpustakaan, kondisi 

penyelenggaraan dan pengelolaannya jauh dari memadai sebagai suatu 

perpustakaan. 

Kondisi pertama terutama disebabkan oleh ketiadaan ruang khusus 

yang bisa dipergunakan untuk perpustakaan. Masalah ini diperbesar pula oleh 

ketiadaan sumber daya dan dana. Kondisi kedua lebih disebabkan oleh 

ketiadaan sumber daya manusia yang memahami tatacara (sistem) 

pengelolaan perpustakaan dan mampu mengelolanya sebagaimana mestinya. 

Ketiadaan sumber daya ini disebabkan SD pada umumnya tidak memiliki 

petugas khusus yang bertanggung jawab mengelola perpustakaan secara 

penuh, atau yang setidak-tidaknya memiliki banyak waktu untuknya. 

Penyelenggaraan perpustakaan kerap kali disampirkan sebagai tugas 
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tambahan kepada seseorang guru atau beberapa guru tertentu. Akibatnya, di 

satu sisi jika bisa terselenggarakan akan tidak maksimal (efektif), di sisi lain 

kegiatan-kegiatan penting berupa pengolahan koleksi sering kali terabaikan 

karena tak mampu ditangani. 

Permasalahan di atas menuntut sebuah solusi yang dapat memberikan 

kontribusi dalam mewujudkan budaya baca bagi siswa khususnya di 

lingkungan sekolah. Keterlibatan siswa untuk aktif menggunakan 

perpustakaan sekolah melalui dukungan guru merupakan aspek penting yang 

perlu diperhatikan. Olehnya itu penulis bermaksud untuk mengangkat sebuah 

kajian terhadap Pustakawan Cilik sebagai sebuah program di sekolah yang 

diharapkan dapat meningkatkan minat baca siswa. 

Demikian halnya dengan yang dilakukan oleh pengelolaan layanan 

perpustakaan di SD Negeri 1 Ngombol Puworejo. Untuk meningkatkan minat 

baca, pengelolaan layanan perpustakaan mulai melakukan perbaikan dalam 

pemberian layanan. Mulai dari penataan tata ruang perpustakaan, 

peningkatan layanan referensi, sampai dengan layanan sirkulasi. Dengan 

adanya berbagai perbaikan dalam pengelolaan layanan diharapkan siswa 

lebih termotivasi untuk datang dan membaca di perpustakaan. 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian, fokus penelitian ini adalah 

bagaimana pengelolaan layanan perpustakaan terhadap peningkatan minat 
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baca siswa di SD Negeri 1 Ngombol Purworejo?. Fokus terdiri dari tiga 

subfokus. 

1. Bagaimana strategi dalam meningkatkan minat baca siswa di SD Negeri 1 

Ngombol Purworejo? 

2. Bagaimana karakteristik layanan tata ruang perpustakaan dalam 

meningkatkan minat baca siswa di SD Negeri 1 Ngombol Purworejo? 

3. Bagaimana karakteristik layanan referensi perpustakaan dalam 

meningkatkan minat baca siswa di SD Negeri 1 Ngombol Purworejo? 

4. Bagaimana karakteristik layanan sirkulasi perpustakaan dalam 

meningkatkan minat baca siswa di SD Negeri 1 Ngombol Purworejo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian, ada tiga tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Mendeskripsikan strategi dalam meningkatkan minat baca siswa di SD 

Negeri 1 Ngombol Purworejo. 

2. Mendeskripsikan karakteristik layanan tata ruang perpustakaan dalam 

meningkatkan minat baca siswa di SD Negeri 1 Ngombol Purworejo. 

3. Mendeskripsikan karakteristik layanan referensi perpustakaan dalam 

meningkatkan minat baca siswa di SD Negeri 1 Ngombol Purworejo. 

4. Mendeskripsikan karakteristik layanan sirkulasi perpustakaan dalam 

meningkatkan minat baca siswa di SD Negeri 1 Ngombol Purworejo. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah 

keilmuan dalam ilmu manajemen pendidikan, khususnya manjemen 

perpustakaan sekolah. 

2. Manfaat Teoritis 

a. Bagi kepala sekolah, bahwa temuan penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai bahan masukan dalam mengelola perpustakaan yang sesuai 

dengan karakter dan pengguna perpustakaan sekolah. Disamping itu, 

penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi atas kelebihan dan 

kekurangan pengelolaan perpustakaan yang selama ini dilakukan. 

b. Bagi pengelola atau pustakawan, bahwa hasil penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerjanya, sehingga di harapkan 

pustakawan mampu melakukan langkah-langkah konkrit dalam 

melaksanakan pekerjaannya dalam pelayanan perpustakaan yang 

prima. 

c. Bagi warga sekolah, sebagai masukan agar dapat memanfaatkan 

perpustakaan dengan baik guna mandukung kegiatan belajar di 

sekolah. 

 

E. Daftar Istilah 

1. Perpustakaan sekolah adalah sebagai pusat belajar dan sumber informasi 

bagi warga sekolah.  
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2. Layanan merupakan semua kegiatan yang ditujukan untuk menyiapkan 

segala sarana (fisik dan non fisik) untuk mempermudah perolehan 

informasi atau bahan pustaka yang dibutuhkan siswa sebagai pengguna 

perpustakaan. 

3. Layanan sirkulasi adalah layanan kepala pengguna yang berkaitan 

dengan peminjaman, pengembalian, dan perpanjangan koleksi. 

4. Layanan referensi adalah suatu kegiatan layanan yang berupa pemberian 

bantuan kepada pengguna perpustakaan agar dapat menemukan informasi 

yang diutuhkan. 
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