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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memiliki peran penting dalam perubahan dan kemajuan bagi 

suatu bangsa. Tanpa adanya pendidikan suatu bangsa tidak akan bisa menghadapi 

perubahan yang semakin hari semakin maju berkembang. Suatu pendidikan akan 

berhasil karena dukungan dari pihak-pihak guru, siswa, sarana prasarana sekolah, 

pelaksanaan kurikulum, serta pihak-pihak pendidik lainnya. Proses pembelajaran 

memerlukan sumber belajar. Salah satu sumber belajar yang bisa digunakan siswa 

dalam memperoleh ilmu pengetahuan yaitu perpustakaan. Depdiknas (2007: 14) 

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No.43 tahun 2007 tentang Perpustakaan 

menyebutkan bahwa, “Setiap sekolah/ madrasah menyelenggarakan perpustakaan 

yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar 

Nasional Pendidikan.” 

Perpustakaan merupakan sarana prasarana penting yang harus ada di 

sekolah. Perpustakaan berperan penting memajukan pendidikan bangsa. Setiap 

sekolah tentu memiliki perpustakaan. Perpustakaan yang berada di lingkungan 

sekolah disebut dengan perpustakaan sekolah, yang didalamnya memuat sumber 

belajar guna menambah ilmu pengetahuan. Menurut Depdiknas (2003: 3), pada 

Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa, “Pembelajaran adalah proses interaksi 

peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.” 

Sumber belajar yang diperoleh di kelas belum cukup untuk menjadi sumber 

belajar utama. Oleh karena itu, siswa juga diperlukan sumber belajar lainnya 

seperti koleksi buku yang terdapat di perpustakaan sekolah. 

Perpustakaan merupakan jendela dunia. Di dalam perpustakaan terdapat 

berbagai wawasan yang berkaitan dengan ilmu alam, ilmu sosial, ilmu sejarah dan 

sebagainya. Perpustakaan wajib disediakan sekolah sebagai sarana prasarana yang 

digunakan siswa sebagai sumber belajar. Perpustakaan sekolah sebagai salah satu 

sarana prasarana sekolah yang menunjang kegiatan belajar siswa, memiliki 

manfaat penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Perpustakaan merupakan 
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akses termudah siswa dalam mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan. Oleh 

karena itu, perpustakaan sangat dibutuhkan siswa sebagai sumber belajar menuju 

keberhasilan yang akan diraih. Depdiknas (2013: 3), Pasal 1 ayat (9) Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan 

menyatakan bahwa, 

“Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, 

tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel 

kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar 

lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk 

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.”   

 

Berlakunya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, maka sudah 

seharusnya pihak-pihak yang berkedudukan dalam bidang pendidikan harus 

menerapkannya dalam dunia pendidikan. Tidak hanya menjadi peraturan semata 

tapi juga harus dinyatakan dengan bukti yang nyata. Satuan pendidikan harus 

memenuhi standar sarana prasarana pendidikan khususnya untuk perpustakaan 

yang digunakan siswa sebagai sumber belajar. 

Faktanya terdapat perpustakaan sekolah yang belum dikelola dengan baik 

bahkan masih banyak sekolah yang belum memiliki gedung/ruang perpustakaan 

yang memadai dalam memberikan layanan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Kurangnya kesadaran akan pentingnya perpustakaan dipengaruhi 

juga karena kurangnya kenyamanan dan pelayanan yang diberikan oleh pihak 

perpustakaan. Keberadaan perpustakaan yang kurang nyaman dapat  

mempengaruhi semangat belajar dan mutu keberhasilan siswa. Terdapat 

perpustakaan yang hanya digunakan ketika waktu senggang saja, padahal 

perpustakaan menjadi sumber, alat, dan sarana untuk belajar. Masih banyak 

dijumpai kurangnya kesadaran baik guru maupun siswa akan pentingnya manfaat 

perpustakaan demi kemajuan pendidikan. Perpustakaan seharusnya dimanfaatkan 

setiap waktu untuk dilibatkan dalam pelaksanaan proses pembelajaran baik ketika 

jam pelajaran maupun di luar jam pelajaran oleh guru serta siswa.  

Perpustakaan sekolah memiliki peranan dan manfaat penting dalam 

memajukan mutu pendidikan. Perpustakaan sekolah merupakan salah satu sumber 

belajar yang digunakan siswa dalam menyajikan berbagai sumber wawasan ilmu 
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pengetahuan yang dibutuhkan dan masih sulit diakses oleh siswa. Sumber belajar 

dijadikan sebagai bahan ataupun media yang digunakan siswa untuk mendukung 

proses belajar. Hal ini bukan hanya perpustakaannya saja yang diperlukan tapi 

juga cara pemanfaatan perpustakaan sekolah itu bagaimana pelaksanaannya. 

Dalam memanfaatkan perpustakaan sekolah, disinilah kepala sekolah dan guru 

sebaiknya ikut mendorong dan berperan di dalamnya. Memotivasi siswa agar mau 

memanfaatkan buku-buku  perpustakaan sebagai sumber belajar. Semua pihak 

berhak memberikan perhatian penuh terhadap perpustakaan mengingat bahwa 

perpustakaan merupakan sumber belajar penting yang digunakan oleh siswa 

dalam menciptakan kecerdasan. 

Perpustakaan sekolah cenderung kurang mendapatkan perhatian penuh dari 

pihak sekolah. Perpustakaan sekolah dijadikan kebutuhan kesekian setelah sarana 

prasarana sekolah lainnya terpenuhi. Sekolah lebih mengutamakan pembangunan 

fasilitas lapangan, gedung bertingkat, AC pendingin dan fasilitas lainnya tapi 

belum memenuhi standar perpustakaan yang memadai. Seharusnya 

perpustakaanlah yang diutamakan terlebih dahulu karena perpustakaan memegang 

penuh dalam menciptakan kecerdasan sekolah.  

Perpustakaan yang sudah sesuai dengan standar aturan, memiliki potensi  

besar akan banyak siswa yang mau berkunjung ke perpustakaan untuk membaca 

buku memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Menurut Ogweno (2015: 577) 

menyatakan bahwa “Similarly, schools with adequate classrooms, textbooks and 

libraries had higher mean scores as compared to schools without these facilities.” 

Yang artinya sekolah dengan kelas yang memadai, buku teks dan perpustakaan 

memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah yang tidak 

ada fasilitas. Rohmadi (2015: 10) mengatakan bahwa untuk dapat disebut sebagai 

perpustakaan, maka harus ada tempat, baik ruangan atau gedung tersendiri, ada 

pengelola yang profesional, ada koleksi tercetak maupun karya rekam dalam 

berbagai media yang diolah dengan system baku, dan perpustakaan mempunyai 

berbagai fungsi seperti pendidikan, pelestarian, informasi, dan rekreasi. Dan 

semua fungsi itu harus berdasarkan kebutuhan masyarakat. 
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Pemanfaatan perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar diartikan menjadi 

sebuah aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh hasil dari apa yang difasilitasi 

perpustakaan untuk dimanfaatkan dalam mendukung kepentingan belajar. Dalam 

memanfaatkan perpustakaan siswa juga perlu mendapatkan motivasi dari diri 

sendiri maupun dari guru. Selain itu, fasilitas perpustakaan juga harus 

diperhatikan. Tanpa motivasi dan dukungan dari semua pihak, aktivitas 

pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar tidak akan berjalan dengan 

baik. 

MIM Gonilan merupakan sekolah berkarakter islami yang ramah anak, 

aman, dan berbudaya mutu. MIM Gonilan juga merupakan sekolah yang 

menggunakan pembelajaran multiliterasi. MIM Gonilan sering diajak bekerja 

sama dalam gerakan literasi sekolah guna mengajarkan dan membiasakan siswa 

gemar membaca sejak dini. Dengan kerja sama tersebut, siswa dapat termotivasi 

untuk menggali informasi ilmu pengetahuan dari berbagai sumber belajar.  

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan pada 7 Mei 2018 dengan kepala 

sekolah, diketahui bahwa siswa memang jarang mengunjungi perpustakaan yang 

digunakan sebagai sumber belajar di MIM Gonilan Kartasura. Siswa kurang 

mendapatkan dorongan dan motivasi oleh guru dalam memanfaatkan 

perpustakaan. Baru terdapat sebagian guru yang memanfaatkan perpustakaan 

ketika pembelajaran berlangsung. Jadi untuk pemanfaatan perpustakaan 

tergantung dari kreativitas masing-masing guru mau dibuat bagaimana caranya 

agar siswa mau memanfaatkan fasilitas perpustakaan yang disediakan sekolah. 

Bahan pustaka di perpustakaan MIM Gonilan Kartasura sudah bisa 

dijadikan sebagai sumber belajar karena telah memiliki koleksi buku dan non 

buku baik fiksi maupun non-fiksi. Koleksi buku juga dilengkapi dengan terbitan 

lama sampai terbitan baru. Koleksi buku secara keseluruhan terdiri dari 1000 

lebih, tapi jumlah tersebut belum dapat memotivasi siswa untuk meningkatkan 

minat bacanya. 

Beberapa siswa sering membaca buku fiksi seperti buku novel, dongeng, 

dan buku cerita. Peneliti jarang menjumpai siswa membaca buku pelajaran. 

Karena buku pelajaran didominasi buku paket yang sudah lama tidak terpakai. 
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Dalam hal ini seharusnya petugas perpustakaan tetap menyediakan koleksi buku 

pelajaran yang terbaru seperti ensiklopedia agar siswa atau pengunjung lainnya 

tetap termotivasi untuk membaca buku yang berkaitan dengan pelajaran. Petugas 

perpustakaan memegang peran penting dalam pengelolaan perpustakaan sehingga 

tujuan dari perpustakaan itu dapat tercapai secara efektif dan efisien.  

Pelayanan perpustakaan dilakukan oleh siswa. Petugas perpustakaan di 

MIM Gonilan memiliki double job yaitu sebagai petugas sekaligus guru. Selain 

karena petugas memiliki double job, hal ini juga dapat melatih kerja sama dan 

tanggung jawab siswa terhadap perpustakaan. Sekolah sudah berupaya menata 

ruang untuk menarik minat siswa agar ke perpustakaan. Selain itu, terdapat tata 

tertib untuk mengatur siswa agar lebih disiplin tetap menjaga keamanan dan 

kenyamanan antar pengunjung.  

Dari latar belakang diatas, maka dibuatlah penelitian yang berjudul 

“PEMANFAATAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH SEBAGAI SUMBER 

BELAJAR DI MIM GONILAN KARTASURA. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang 

perlu dikaji yaitu: 

1. Bagaimana pemanfaatan perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar di MIM 

Gonilan Kartasura? 

2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pemanfaatan perpustakaan sekolah 

sebagai sumber belajar di MIM Gonilan Kartasura? 

3. Bagaimana upaya yang dilakukan sekolah dalam pemanfaatan perpustakaan 

sekolah sebagai sumber belajar di MIM Gonilan Kartasura? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas dapat dirumuskan tujuan penelitian yaitu 

untuk mendeskripsikan: 

1. Pemanfaatan perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar di MIM Gonilan 

Kartasura. 

2. Faktor yang mempengaruhi pemanfaatan perpustakaan sekolah sebagai sumber 

belajar di MIM Gonilan Kartasura. 
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3. Upaya yang dilakukan sekolah dalam pemanfaatan perpustakaan sekolah 

sebagai sumber belajar di MIM Gonilan Kartasura. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini diharapkan memberikan 

manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat teoritis  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan yang dapat 

menambah pengetahuan dan informasi terkait bagaimana pemanfaatan 

perpustakaan sebagai sumber belajar di sekolah dasar/madrasah. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Kepala Sekolah  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi 

serta bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan sekolah, terkait 

pemanfaatan perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar siswa di MIM 

Gonilan Kartasura. 

b. Bagi Guru  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi 

sebagai bahan pertimbangan dalam memanfaatkan perpustakaan sekolah 

sebagai sumber belajar dalam pembelajaran siswa sekolah dasar/madrasah. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan informasi 

dan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya tentang pemanfaatan 

perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar dalam pembelajaran siswa 

sekolah dasar/madrasah. 


