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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 2007 Bab 1 Pasal 3

menyatakan bahwa perpustakaan sekolah berfungsi sebagai

wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan

rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan

bangsa. Adanya perpustakaan sekolah memungkinkan

pemustaka memperdalam serta memperluas pengetahuannya

dengan membaca buku-buku dan memperoleh informasi

pengetahuan yang tersedia. Sehingga, ketersediaan

perpustakaan sekolah sangat diperlukan sebagai penunjang

kegiatan belajar mengajar (Darmono, 2007). Hal ini

menandakan bahwa perpustakaan sekolah sangat dibutuhkan

keberadaannya dalam menunjang kegiatan belajar mengajar

di sekolah. Sejalan dengan pemikiran dari Lasa (2007:2) yang

menyatakan bahwa perpustakaan adalah unit kerja yang

tugasnya untuk menghimpun, mengelola dan menyajikan

kekayaan intelektual untuk kepentingan pendidikan,

pelestarian, informasi dan rekreasi untuk mencerdaskan

kehidupan bangsa.

Terlihat jelas bahwa peranan perpustakaan sangat

penting dalam memajukan dunia pendidikan, khususnya

sekolah karena perpustakaan fungsi perpustakaan

diibaratkan sebagai jantung dari sekolah (Suwarmono

2013:17) dimana memberikan berbagai informasi untuk
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kelangsungan pendidikan masyarakat sekolah. Dapat

diibaratkan seperti tubuh manusia jika jantungnya lemah,

maka akan memberi dampak negatif bagi anggota tubuhnya

yang lain. Dapat dilihat dalam penelitian Masturi (2011) yang

menemukan bahwa ada pengaruh positif antara pemanfaatan

perpustakaan sekolah dengan prestasi belajar siswa di SMP 9

Kota Tangerang Selatan. Dengan memanfaatkan perpustakaan

sebagai sumber belajar yang potensial dapat membantu siswa

dalam meningkatkan pengetahuan yang berefek pada

peningkatan prestasi belajar maupun bagi guru dalam

meningkatkan pengetahuan untuk kebutuhan mengajar.

Sejalan juga dengan hasil penelitian dari Ismiyati (2012) yang

menemukan bahwa ada pengaruh signifikan dari pemanfaatan

perpustakaan sekolah terhadap prestasi belajar akutansi

siswa kelas XI IPS di SMA Negeri 2 Playen Gunung kidul

tahun ajaran 2011/2012.

Perwujudan fungsi perpustakaan tidak terlepas dari

pengelola perpustakaan yang profesional, agar nantinya dapat

memberikan layanan yang baik dan berkualitas kepada

pemustaka. Pengelola yang professional haruslah dibarengi

dengan penetapan manajemen perpustakaan yang baik

sehingga kegiatan layanan diperpustakaan sekolah dapat

berjalan secara maksimal. Manajemen perpustakaan sekolah

merupakan proses yang memfokuskan pada kegiatan sehari-

hari, menghadapi permasalahan isi dan integrasi dengan

tujuan-tujuan sekolah. Menurut Siagian ada enam unsur

manajemen yaitu man (manusia), money (uang), machine
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(mesin-mesin), materials (koleksi bahan pustaka), methods

(metode-metode), market (pasar). Enam unsure ini harus

dijalankan secara bersamaan sehingga tercipta manajemen

yang baik dalam menjalankan layanan perpustakaan.

Layanan di dalamperpustakaan sekolah dituntut untuk

memberikan pelayanan yang baik dan maksimal kepada

pemustaka. Demi mendapatkan pelayanan yang maksimal

tergantung pada kinerja perpustakaan tersebut. Hal ini

sejalan dengan pemikiran Lasa Hs (2007) bahwa layanan

perpustakaan merupakan bentuk layanan yang diberikan

pustakawan kepada pemustaka untuk memanfaatkan

perpustakaan serta dapat memberikan informasi terkait.

Namun dalam pelaksanaan perpustakaan sekolah

masihbanyak kelemahan karena belum mampu menunjang

proses kegiatan belajar peserta didik secara optimal.

Kondisi layanan perpustakaan yang belum memadai

ditemukan lewat hasil observasi peneliti di daerah Maluku,

Kabupaten Seram Bagian Barat, Kecamatan Kairatu

khususnya SMPNegeri 10 Kairatu di Desa Tihulale dan SMP

Negeri 6Kairatu di Desa Rumakay,yang secara geografis

berbatasan dengan desa Kamarian. Perpustakaan yang ada di

sekolah yang ada di kedua desa ini  tidak dioperasikan dengan

baik. Dilihat dari kurangnya buku-buku baru sebagai

penunjang proses pembelajaran dan tenaga pustakawan yang

tidak memiliki latar belakang pendidikan perpustakaan.

Hal serupa pun terjadi di perpustakaan sekolah SMP

Negeri 5 Kairatu di desa Kamarian yang merupakan lokasi
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penelitian penulis. Melalui observasi awal peneliti menemukan

bahwa ada kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam

layanan perpustakaan sekolah. Pertama, kurangnya perhatian

dari kepala sekolah sebagai penangungjawab perpustakaan,

dimana kepala sekolah masih sibuk dengan penataan gedung

sekolah dan pengurusan pengangkatan guru honorer.

Sehingga untuk membenahi dan menata perpustakaan kurang

mendapat perhatian. Kedua kurangnya SDM yang kompeten

dalam menjalankan layanan perpustakaan sekolah, sehingga

bertahun-tahun tidak ada perkembangan dalam perpustakaan

sekolah SMP Negeri 5 Kairatu.

Berdasarkan paparan di atas dengan melihat adanya

masalah, maka menjadi alasan bagi peneliti untuk meneliti

tentang Evaluasi Kinerja Layanan Perpustakaan Sekolah
SMP Negeri 5 Kairatu.

1.2 RumusanMasalah
Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat

dirumuskan rumusan masalah:

1) Bagaimana kinerja layanan perpustakaan di SMP

Negeri 5 Kairatu?

2) Bagaimana upaya yang perlu dilakukan untuk

meningkatkan layanan perpustakaan di SMP Negeri 5

Kairatu?

1.3 TujuanPenulisan
Tujuan penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
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1) Untuk mengetahui bagaimana kinerja layanan

perpustakaan di SMP Negeri 5 Kairatu.

2) Untuk mengetahui upaya yang perlu dilakukan

dalam meningkatkan kinerja layanan perpustakaan

di SMP 5 Kairatu.

1.4 ManfaatPenelitian
Penelitian ini mempunyai 2 jenis manfaat yaitu manfaat

teoritis (akademik) dan manfaat praktis.

1) ManfaatTeoritis (akademik)

Bagi para akademisi bisa dipakai untuk menambah

pengetahuan dalam dunia pendidikan mengenai

layanan perpustakaan sekolah menengah pertama.

2) ManfaatPraktis

Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat

memberikan sumbangan:

a) Bagi sekolah, sebagai acuan dalam upaya

meningkatkan layanan perpustakaan sekolah

guna mewujudkan perpustakaan yang baik di

masa mendatang

b) Bagi pembaca, untuk menambah wawasan

mengenai kinerja layanan perpustakaan.




