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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada pelaksanaan proses pendidikan diperlukan beberapa unsur-unsur 

pendidikan yang berperan penting yaitu peserta didik, pendidik, alat pendidikan 

serta lingkungan pendidikan. Pada kenyataannya lingkungan pendidikan 

memiliki peran sangat signifikan dalam membentuk pembiasaan siswa menjadi 

lebih baik, salah satunya tentang penyelenggaraan perpustakaan di sekolah 

dasar. Perpustakaan dapat pula dimanfaatkan siswa sebagai lingkungan 

pendidikan yang membantunya dalam membangun kebiasaan membaca anak 

sejak dini sekaligus sebagai bagian dari layanan terhadap minat baca. Pentingnya 

penyelenggaraan perpustakaan di sekolah dasar juga telah tertulis dengan jelas 

pada undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan perpustakaan di 

sekolah/ madrasah. 

“Setiap sekolah/ madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang 

memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar 

Nasional Pendidikan” (UU No. 43 Tahun 2007, Pasal 23). Penyelenggaraan 

perpustakaan di sekolah dasar tidak hanya sebagai tempat penyimpanan buku 

mata pelajaran saja, melainkan dengan adanya penyelenggaraan perpustakaan di 

sekolah dasar diharapkan dapat menyediakan berbagai alternatif bacaan untuk 

siswa. Siswa dapat terbantu pula jika memerlukan referensi maupun tambahan 

materi pelajaran, dengan begitu selain sebagai sarana yang membantu siswa 

dalam mencari tambahan materi pelajaran juga dapat meningkatkan wawasan 

maupun pengetahuan melalui membaca buku-buku lain di perpustakaan. 

Perpustakaan sekolah terkadang tidak menjadi perhatian khusus dan 

kualitas perpustakaan sekolah hanya bergantung pada kebijakan kepala sekolah. 

Banyak kepala sekolah yang lebih mengutamakan peningkatan pembangunan 

fasilitas sekolah seperti meninggikan gedung, memperluas lapangan sekolah 

maupun membeli peralatan yang melengkapi sekolah. Namun kondisi 

perpustakaan seperti koleksi buku-bukunya kurang dan lemahnya pelayanan 
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perpustakaan sering terjadi pada penyelenggaraan perpustakaan di sekolah dasar. 

Perpustakaan dikatakan baik apabila telah terdapat koleksi buku yang spesifik, 

yaitu yang sesuai dengan kebutuhan anak atau alangkah lebih baiknya 

melengkapi koleksi buku tambahan lain agar lebih menarik. Selain koleksi buku 

yang lengkap juga terdapat pelayanan yang mempermudah siswa dalam 

mengakses buku yang dibutuhkan. 

Keberhasilan penyelenggaraan perpustakaan di sekolah dasar memang 

sangat penting, dikarenakan kegiatan pembelajaran yang dialami siswa di kelas 

pada umumnya bersifat terbatas maupun kurang tuntas. Salah satu cara dalam 

mengatasi keterbatasan kegiatan pembelajaran di kelas yaitu dengan melakukan 

penyelenggaraan perpustakaan di sekolah yang dapat siswa manfaatkan sebagai 

penunjang lingkungan belajar. Perlunya manajemen yang baik dalam 

penyelenggaraan perpustakaan memang sangat penting agar pengelolaan tata 

ruang maupun prosedur pemanfaatan perpustakaan berjalan dengan baik. 

Penyelenggaraan perpustakaan di sekolah tidak dapat dipisahkan dengan 

manajemen perpustakaan, karena dengan adanya pengelolaan perpustakaan yang 

baik maka minat siswa untuk berkunjung akan semakin meningkat. 

Mengingat besarnya pengaruh diselenggarakannya perpustakaan di 

sekolah dasar, dalam pelaksanaannya sebuah perpustakaan memang memerlukan 

manajemen perpustakaan yang baik sehingga pelayanan yang dilakukan dapat 

menjadi sebuah upaya dalam menarik minat pengunjung/ pemustaka untuk 

berkunjung ke perpustakaan. Pelayanan perpustakaan di sekolah dasar dikatakan 

baik apabila perpustakaan melakukan layanan terhadap seluruh warga sekolah 

termasuk guru dan siswa. Keberadaan perpustakaan di sekolah dasar jadi tidak 

hanya bermanfaat bagi siswa saja, melainkan juga dapat dimanfaatkan oleh guru 

maupun seluruh warga sekolah. 

SD Al Firdaus Surakarta merupakan salah satu sekolah dasar yang telah 

menyelenggarakan perpustakaan, karena pada sekolah tersebut perpustakaan 

merupakan fasilitas sekolah yang cukup diperhatikan oleh pihak sekolah. 

Terbukti pada tahun 2011 SD Al Firdaus Surakarta berhasil meraih juara 

pertama pada lomba perpustakaan SD tingkat Jawa Tengah. 
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Seperti yang termuat pada Solopos.com (15 Juni 2011) “SD Al 

Firdaus Solo meraih juara I lomba perpustakaan SD tingkat Jawa Tengah 

tahun 2011. Sebelumnya, perpustakaan SD Al Firdaus Solo mewakili 

Karesidenan Surakarta pada lomba tersebut. Pelaksana Humas Yayasan 

Lembaga Pendidikan Al Firdaus, Muhammad Iqbal menjelaskan prestasi 

itu didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan 

Provinsi Jawa Tengah No.041/26560, tertanggal 13 Juni 2011. SK 

tersebut mengatur tentang penetapan pemenang Lomba Perpustakaan SD 

dan SMP Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011. SK tersebut 

didasarkan hasil akhir penilaian tim juri dari provinsi yang telah 

diterjunkan ke SD Al Firdaus Solo, 28 Mei lalu.” 

 

Berdasarkan pentingnya peranan perpustakaan di sekolah dasar, maka 

setiap sekolah wajib menyelenggarakan perpustakaan seperti yang telah 

dituliskan pada undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan 

perpustakaan di sekolah/ madrasah. Dari beberapa pembahasan latar belakang 

diatas maka difokuskan pokok bahasan penelitian ini dengan judul “Manajemen 

Perpustakaan di SD Al Firdaus Surakarta.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian permasalahan diatas maka dalam penelitian ini merumuskan 

beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1.  Apa latar belakang yang mendasari penyelenggaraan perpustakaan di SD Al 

Firdaus Surakarta? 

2.  Bagaimana perencanaan perpustakaan di SD Al Firdaus Surakarta? 

3.  Bagaimana pelaksanaan perpustakaan di SD Al Firdaus Surakarta? 

4.  Bagaimana evaluasi perpustakaan di SD Al Firdaus Surakarta? 

5. Bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana di perpustakaan SD Al Firdaus 

Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dalam penelitian ini akan 

mendeskripsikan tentang: 

1. Latar belakang yang mendasari penyelenggaraan perpustakaan di SD Al 

Firdaus Surakarta. 
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2. Perencanaan perpustakaan di SD Al Firdaus Surakarta. 

3. Pelaksanaan perpustakaan di SD Al Firdaus Surakarta. 

4. Evaluasi perpustakaan di SD Al Firdaus Surakarta. 

5. Kelengkapan sarana dan prasarana di perpustakaan SD Al Firdaus Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pendukung teori 

manajemen perpustakaan di sekolah dasar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Kepala Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kelengkapan 

data administrasi dari penyelenggaraan perpustakaan sehingga mampu 

meningkatkan pengembangan manajemen perpustakaan di sekolah dasar. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk 

mengetahui pentingnya penyelenggaraan perpustakaan dengan manajemen 

perpustakaan yang baik di sekolah dalam rangka membangun kebiasaan 

membaca anak sejak dini sekaligus sebagai bagian dari layanan terhadap 

minat baca. 


