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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perpustakaan Sekolah
Perpustakan adalah suatu unit kerja yang berupa

tempat untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola dan

mengatur koleksi bahan pustaka secara sistematis untuk

digunakan oleh pemakai sebagai sumber informasi sekaligus

sebagai sarana belajar yang menyenangkan (Wafford (1969:1)

dalam Darmono (2007:2).Sekolah merupakan lembaga

pendidikan formal sepatutnya memiliki perpustakaan.

Menurut Serachman (2010) perpustakaan sekolah adalah

perpustakaan yang berada dalam suatu sekolah yang

kedudukan dan tangungjawabnya kepala sekolah atau

pimpinan sekolah yang melayani civitas akademik sekolah

yang bersangkutan. Selain itu menurut Carter (1945) dalam

Ibrahim (2011) perpustakaan sekolah merupakan “an organized

collection of housed in a school for the use of pupils and teachers and in

charge of libarian of a teacher”artinya perpustakaan sekolah

merupakan koleksi organisasi di dalam suatu ruang agar

dapat digunakan oleh murid dan guru-guru serta di dalam

penyelenggaraan perpustakaan sekolah diperpukan seorang

pustakawan yang bisa diambil dari salah seorang guru. Hal ini

berarti perpustakaan sekolah adalah kumpulan bahan

pustaka baik berupa buku-buku maupun bukan buku-buku

yang diorganisasi secara sistematis dalam suatu ruang

sehingga dapat membantu murid dan guru-guru dalam proses

belajar mengajar di sekolah. Sehingga, perpustakaan sekolah
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berfungsi sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar di

sekolah dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh

pemustaka.

Tujuan perpustakaan sekolah menurut Pawit (2007)

dalam Harianto (2013) adalah mendorong dan mempercepat

proses penguasaan teknik membaca para siswa, membantu

menulis kreatif siswa dengan bimbingan guru dan

pustakawan, menumbuhkan minat baca siswa, menyediakan

berbagai informasi yang sesuai dengan kurikulum sekolah,

mendorong, menggairahkan, memelihara dan memberi

semangat membaca dan semangat belajar bagi siswa,

memperluas, memperdalam dan memperkaya pengalaman

belajar para siswa dengan membaca buku dan koleksi lain

yang mengandung ilmu pengetahuan dan teknologi yang

disediakan oleh perpustakaan dan memberikan hiburan sehat

untuk mengisi waktu senggang melalui kegiatan membaca.

Melalui pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa

pada intinya tujuan perpustakaan sekolah adalah  untuk

mendukung dan menunjang kinerja sekolah dalam

menyelenggarakan pendidikan dengan menyediakan sumber-

sumber informasi dan bahan berlajar yang dibutuhkan oleh

pemustaka.

Perpustakaan sekolah sangat dibutuhkan

keberadaannya hal tersebut karena perpustakaan sekolah

merupakan sumber belajar dilingkungan sekolah, sumber

penunjang kualitas pendidikan dan pengajaran sekaligus

sebagai laboratorium belajar. Hal ini dapat dicapai dengan
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dukungan penerapan manajemen perpustakaan sekolah

dengan baik. Menurut Darmono (2007) ada beberapa kriteria

dari “perpustakaan sekolah yang baik” yang dapat berfungsi

sebagai sumber belajar siswa secara memadai yaitu:

a) Adanya status kelembagaan yang kuat dari perpustakaan

b) Struktur organisasi perpustakaan jelas dan berjalan dengan baik

c) Memiliki ruangan yang memadai sesuai dengan jumlah siswa,

bersih dan penyinarannya cukup

d) Memiliki tempat baca yang memadai

e) Memiliki perabot perpustakaan secara memadai

f) Partisipasi pemakainya (siswa dan guru) baik dan efektif

g) Jenis koleksi mencerminkan komposisi yang baik antara buku

teks dan buku fiksi yaitu 40% untuk buku teks dan 30% buku-

buku fiksi serta judul buku yang dimiliki bervariasi.

h) Koleksi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan kurikulum

sekolah.

i) Memiliki tenaga pengelola kompetensi yang memadai.

j) Pengorganisasian koleksinya teratur.

k) Didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi.

l) Administrasi perpustakaannya tertib yang meliputi administrasi

keanggotaan, administrasi iventaris buku dan perabot,

pemimjaman, penyusutan, penambahan buku dan statistik

pemimjaman.

m) Memiliki sarana penelusuran informasi yang baik.

n) Memiliki peraturan perpustakaan.

o) Memiliki program pengembangan secara jelas dan terarah

p) Memiliki program keberaksaran informasi (literasi informasi).

q) Memiliki program pengembangan minat membaca dikalangan

siswa.
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r) Memiliki program mitra perpustakaan.

s) Melakukan kegiatan promosi dan pemasyarakatan

perpustakaan.

t) Kegiatan perpustakaan terintegrasi dengan  kurikulum dan

kegiatan belajar.

u) Memiliki anggaran perpustakaan secara tetap.

v) Adanya kerjasama dengan sekolah lain.

w) Pelayanannya menyenangkan.

B. Layanan Perpustakaan
Menurut Undang-undang RI No 43 Tahun 2007 pasal 14

menyatakan, standar layanan perpustakaan sebagai berikut:

1) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan

berorientasi bagi kepentingan pemustaka, 2) Setiap

perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan

berdasarkan standar nasional setiap perpustakaan, 3) Setiap

perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai

dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, 4)

Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat satu

dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya

perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka, 5)

Layanan perpustakaan diselenggarakan sesuai standar

nasional perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan

kepada pemustaka, 6) Layanan perpustakaan terpadu

diwujudkan melalui kerjasama antar perpustakaan, 7)

Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud

pada ayat enam dilaksanakan melalui jejaring telematika.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa standar layanan
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perpustakaan telah diatur oleh pemerintah dalam rangka

membingkai pelaksanaan perpustakaan agar berjalan dengan

lancer dan dapat mencapai tujuan perpustakaan yang telah

ditetapkan.

Hakekat layanan perpustakaan adalah pemberian

informasi kepada pemakai perpustakaan tentang segala

bentuk informasi yang dibutuhkan pemakai perpustakaan,

baik untuk dimanfaatkan di tempat ataupun dibawa pulang

untuk digunakan di luar perpustakaan (Darmono, 2007:165).

Hal ini berarti layanan perpustakaan sangat penting dalam

membantu pemustaka lewat pemberian informasi yang

dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Informasi yang

diperlukan dapat dimanfaatkan di dalam perpustakaan

atapun di luar perpustakaan. Selain itu, sebagai sarana

penelusuran informasi yang tersedia di perpustakaan, yang

merujuk pada keberadaan sebuah informasi perpustakaan

melakukan layanan-layanan sesuai dengan kebutuhan

pemakainya.

Hal ini juga sejalan dengan UU No 43 tahun 2007 bab 5

tentang layanan perpustakaan pasal 14 menyatakan layanan

perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi

kepentingan pemustaka. Setiap perpustakaan menerapkan

tata cara layanan perpustakaan berdasarkan standar nasional

perpustakaan (UU RI No 43 pasal 14 ayat 2). Oleh karena itu,

perpustakaan sekolah memakai Standar Nasional

Perpustakaan (SNP, 2011), dalam menerapkan tata cara

layanan yang dilakukan. Bahwa ada empat jenis layanan
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yang dilakukan dalam penyelenggaraan perpustakaan, terdiri

atas:1) layanan sirkulasi, 2) layanan referensi, 3) layanan baca

ditempat dan 4) layanan teknologi informasi. Hal ini sejalan

dengan pemikiran Darmono (2007:171) tentang jenis layanan

yang dilakukan dalam penyelenggaraan perpustakaan.

Layanan sirkulasi adalah layanan kepada pemakai

perpustakaan berupa peminjaman bahan pustaka yang

dimiliki perpustakaan. Hal ini berarti, layanan sirkulasi

merupakan layanan yang diberikan kepada pemustaka berupa

peminjaman dan pengembalian koleksi buku yang terdapat di

perpustakaan. Dalam layanan ini biasanya digunakan sistem

tertentu, dengan aturan peminjaman yang disesuaikan

dengan kondisi perpustakaan.

Pandangan di atas sejalan dengan Standar Operasional

Perpustakaan tentang penggunaan fasilitas perpustakaan

yang mengatakan layanan sirkulasi adalah pelayanan dimana

koleksi buku dapat dipinjam/dibawa pulang sesuai dengan

aturan yang berlaku. Hal ini berarti koleksi buku yang hendak

dipakai baik untuk dipinjam/dibawa pulang, harus sesuai

dengan peraturan yang berlaku di perpustakaan.

Ada dua unsur yang berperan dalam layanan sirkulasi

yaitu koleksi dan tenaga perpustakaan.Menurut SNP, 2011

jenis koleksi perpustakaan meliputi, buku (buku teks, buku

penunjang kurikulum, buku bacaan, buku referensi dan buku

biografi), terbitan berkala (majalah dan surat kabar), audio

visual dan multimedia. Sedangkan, kekayaan dan kualitas

penyelenggaraan tergantung pada sumberdaya tenaga yang
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tersedia di dalam dan diluar perpustakaan sekolah. Karena

alasan inilah, maka amatlah penting bagi perpustakaan

sekolah memiliki tenaga berpendidikan serta bermotivasi

tinggi, jumlahnya mencukupi sesuai dengan ukuran sekolah

dan kebutuhan khusus sekolah menyangkut jasa

perpustakaan.Pengertian “tenaga”, dalam konteks ini adalah

pustakawan dan asisten pustakawan berkualifikasi.

Disamping itu, mungkin masih ada tenaga penunjang, seperti

para guru, teknisi, orang tua murid dan berbagai jenis

relawan. Pustakawan sekolah hendaknya memiliki pendidikan

professional dan berkualifikasi dengan penelitian tambahan di

bidang teori pendidikan dan metodelogi pembelajaran. Salah

satu utama manajemen tenaga perpustakaan sekolah ialah

agar semua anggota staf harus memiliki pemahaman yang

jelas mengenai kebijakan jasa perpustakaan, tugas dan

tangung jawab yang jelas, kondisi peraturan yang sesuai

menyangkut pekerjaan dan gaji yang kompetatif yang

mencerminkan profesionalisme pekerjaan.Kualifikasi tenaga

perpustakaan sekolah minimal diploma dua di bidang ilmu

perpustakaan. Peran utama pustakawan ialah memberikan

sumbangan pada misi dan tujuan sekolah termasuk prosedur

evaluasi dan mengembangkan serta melaksanakan misi dan

tujuan perpustakaan sekolah.

Tugas dari layanan sirkulasi menurut Darmono

(2007:174) seperti: 1) mengawasi keluarnya setiap bahan

pustaka dari ruang perpustakaan, 2) pendaftaran anggota

perpustakaan, 3) pinjaman dan pengembalian bahan pustaka,



13

4) memberikan sangsi bagi anggota yang terlambat

mengembalikan pinjaman, 5) memberikan peringatan bagi

anggota yang belum mengembalikan pinjaman, 6)

menentukan penggantian buku buku yang dihilangkan

anggota jika bahan pustaka yang dipinjam pemakai untuk

mengganti buku yang sama, 7) membuat statistik peminjaman

yang terdiri dari pinjaman, jumlah dan kelompok buku yang

dipinjam, diperpanjang, dikembalikan, statistik kelompok

buku yang paling banyak dipinjam, statistik kelompok

pemakai atau peminjam, 8) penataan koleksi di jajaran / rak

menjadi tanggung jawab sirkulasi. Hal ini mengindikasikan

bahwa ada prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan dalam

menggunakan layanan sirkulasi, agar bahan pustaka di dalam

perpustakaan dapat dijaga keamanannya.

Melalui paparan di atas dapat dikatakan bahwa layanan

sirkulasi adalah salah satu jenis layanan yang dilakukan di

dalam perpustakaan. Layanan ini diperankan oleh petugas

yang bertugas melayani pengunjung  perpustakaan yang

disebut sebagai pustakawan dan orang yang menerima

layanan perpustakaan disebut pemustaka. Dalam layanan

sirkulasi, ada dua aspek yang menonjol yaitu koleksi buku

dan pustakawan. Menyangkut dengan koleksi buku maka

ketersediaan koleksi buku sanagat diharapkan bervariasi dan

sesuai dengan kebutuhan pembaca, sehingga para

pengunjung dapat menikmati berbagai buku yang ada di

dalam perpustakaan yang bertujuan kurang lebih untuk

menambah pengetahuan pembaca. Sedangkan pustakawan
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berperan sebagai pelaksana layanan sirkulasi. Untuk

memenuhi standar pelaksanaan sirkulasi maka seorang

pustakwan setidaknya memiliki kualifikasi pendidikan

diploma ilmu perpustakaan.

Layanan referensi adalah layanan yang diberikan

kepada pemustaka untuk koleksi-koleksi khusus seperti,

kamus, ensiklopedi, almanak, direktori, buku tahunan, yang

berisi informasi teknik dan singkat. Koleksi ini tidak boleh

dibawa pulang oleh pemustaka dan hanya digunakan untuk

baca di tempat. Hal ini berarti, pelayanan berupa pemanfaatan

koleksi-koleksi khusus merupakan tugas dari layanan

referensi yang dilakukan di dalam perpustakaan. Pendapat ini

di pertegas dalam SNP, 2011 tentang bahan perpustakaan

khusus referensi sekurang-kurangnya meliputi kamus Bahasa

Indonesia, kamus Bahasa Inggris-Indonesia, kamus Bahasa

Indonesia-Inggris, kamus Bahasa Daerah, Ensiklopedi umum

dan khusus, buku statistik daerah, buku telepon, peraturan

perundang-undangan, atlas, peta, kamus ilmu bumi, biografi

tokoh dan kitab suci.

Pandangan di atas sejalan dengan SOP, pelayanan

referensi merupakan pelayanan koleksi rujukan, koleksi

hanya sebatas baca di tempat / di fotocopy dan tidak boleh

dipinjam / dibawa pulang. Sehingga, layanan referensi

melakukan pelayanan kepada pemustaka di dalam ruang

perpustakaan, dan tidak diizinkan untuk di bawa pulang.

Karena, sifatnya sebagai buku petunjuk, harus selalu tersedia
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diperpustakaan sehingga dapat digunakan pengunjung setiap

saat dan hanya untuk dibaca ditempat.

Layanan baca di tempat merupakan layanan yang

diberikan oleh perpustakaan kepada pemustaka, berupa

tempat untuk melaksanakan kegiatan membaca di

perpustakaan. Hal ini berarti, ada tempat atau ruang di dalam

perpustakaan yang disediakan bagi pemustaka, untuk

mengantisipasi pemustaka yang meminjam buku tetapi tidak

untuk dibawa pulang, mereka cukup membacanya di

perpustakaan.

Dalam menjalankan layanan baca di tempat dilihat dari

sarana dan prasarana yang dimiliki perpustakaan. Hal ini

sejalan dengan SNP, 2011 tentang sarana dan prasarana yang

dimiliki perpustakaan, berupa gedung/ruang, area, sarana

dan lokasi perpustakaan. Pandangan ini lebih dipertegas

dalam UU No 43 Tahun 2007 Bab IX tentang sarana dan

prasarana, yaitu setiap penyelenggara perpustakaan

menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar

nasional perpustakaan, dimanfaatkan dan dikembangkan

sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Hal ini berarti, setiap sekolah diharuskan memiliki sarana dan

prasarana sebagai pemberian informasi, dalam

penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan

standar nasional perpustakaan.

Layanan teknologi informasi dan komunikasi
merupakan layanan perpustakaan khusus dalam

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
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meningkatkan kinerja pustakawan dan keperluan pemustaka

(SNP, 2011). Hal ini berarti, layanan ini digunakan demi

meningkatkan kinerja pemustaka, dalam memberikan

kemudahan untuk melaksanakan tugas-tugas kegiatan dan

layanan di perpustakaan.

2.3. Manajemen Perpustakaan Sekolah
Manajemen dalam perpustakaan sekolah bukan sekedar

kegiatan  menempatkan buku-buku di rak, akan tetapi lebih

dari itu, sangat kompleks, berkelanjutan, dan selalu berubah.

Jadi manajemen merupakan sebuah proses yang

memfokuskan pada memperhatikan kegiatan dari hari ke hari,

menghadapi permasalahan isi dan integrasi dengan tujuan-

tujuan sekolah. Kegiatan manajemen adalah kegiatan yang

mencerminkan adanya sebuah sistem, terkait dan terdiri dari

beberapa aspek atau faktor untuk mendukungnya. Beberapa

faktor yang dapat ditemui dalam sebuah proses manajemen

perpustakaan diantaranya adalah: kebijakan dan

prosedur,manajemenkoleksi,pendanaan dan Pengadaan

manajemen fasilitas, sumber daya manusia, perencanaan

(Surachman, 2011).

Bagi pengelola perpustakaan (guru-pustakawan),

kegiatan manajemen merupakan bagian atau peran serta

dalam pendidikan di sekolah.Secara efektif perpustakaan

harus mampu mendukung kurikulum dan program-program

sekolah. Untuk mewujudkan manajemen perpustakaan yang

baik, maka pengelola perpustakaan perlu: mengembangkan

kemampuan professional sebagai guru-pustakawan.
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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. Mengembangkan kebijakan dan prosedur dengan

prinsip-prinsip yang mengaktualisasikan visi dari

perpustakaan sekolah. Memperlihatkan keterkaitan antara

sumber-sumber informasi dan tujuan dan prioritas sekolah,

serta program perpustakaan. Menunjukkan peran guru-

pustakawan melalui rencana manajemen (Surachman, 2011).

Sehingga dapat dikatakan bahwa manajemen adalah kegiatan

yang dinamis bergerak dalam mencapai tujuan yang telah

ditetapkan sebelumnya.

Menurut Tjiptono(2001) sumber daya organisasi

meliputi manusia, bahan baku (materials) dan mesin.

Koordinasi dimaksudkan agar tujuan organisasi bisa dicapai

dengan efisien sehingga dapat memenuhi harapan berbagai

pihak (stakeholders) yang mempunyai kepentingan terhadap

organisasi. Sejalan dengan itu Amsyah (2001) mengemukakan

bahwa manajemen adalah proses kegiatan mengelola sumber

daya manusia, materi dan metode berdasarkan fungsi-fungsi

manajemen agar tujuan dapat dicapai secara efisien dan

efektif.

Dengan manajemen perpustakaan yang dikelola baik

maka akan berdampak pada pencapaian manfaat dan tujuan

perpustakaan yang baik pula. Oleh karena itu, untuk

mencapai tujuan yang efektif dan efesian maka setiap orang
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yang bertanggung jawab dapat mengelola perpustakaan sesuai

dengan tujuan yang ingin dicapainya. Seperti para manajer

dalam mengelola perpustakaan tidak sendiri, membutuhkan

tenaga pustakawan dalam membantu mengelola

perpustakaan.

Dari beberapa pengertian manajemen di atas maka

manajemen merupakan proses kegiatan mengelola sumber

daya manusia, metode dan materi berdasarkan fungsi-fungsi

manajemen agar tujuan dapat dicapai secara efisien dan

efektif. Manajemen perpustakaan dikatakan baik apabila

memiliki tujuan dan sasaran yang jelas dan diketahui oleh

semua orang yang terlibat dalam kegiatan. Tugas pokok

perpustakaan yaitu menghimpun, menyediakan, mengolah,

memelihara dan mendayagunakan semua koleksi bahan

pustaka menyediakan sarana pemanfaatannya, dan melayani

masyarakat penggunanya yang memerlukan informasi dan

bahan bacaan (Sutarno NS, 2006:53). Selanjutnya menyusun

langkah-langkah untuk mencapai tujuan dengan

memanfaatkan sumber daya (manusia, dana, sarana,

kesempatan, sumber daya alam dan lainnya) secara optimal,

efektif dan efisien. Tiap elemen-elemen ditata agar tidak

tumpang tindih. Menurut Sutarno NS (2006:123) agar tujuan

perpustakaan dapat berjalan dengan baik hanya bisa dicapai

dengan kerja sama yang teratur dan kontinyu antara orang-

orang yang bersangkutan. Perpustakaan bukan sekedar

gedung tempat koleksi tetapi juga sistem informasi.Sebagai

sistem informasi, perpustakaan memiliki aktivitas
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pengumpulan, pengelolaan, pengawetan, pelestarian, dan

penyebaran informasi (Lasa, 2008:18).

Bryson dalam Retno(2010) menyatakan bahwa

manajemen perpustakaan merupakan upaya pencapaian

tujuan dengan pemanfaatan sumber daya manusia, informasi,

sistem dan sumber dana dengan tetap memperhatikan fungsi

manajemen peran dan keahlian. Untuk dapat mencapai

tujuan perlu sumber daya manusia (SDM) dan non manusia

berupa sumber dana, teknik, fisik, perlengkapan, alam,

informasi, ide, peraturan-peraturan dan teknologi.

Faktor-faktor yang mendukung manajemen

perpustakaan sekolah yaitu prosedur dan kebijakan,

manajemen koleksi, pendanaan dan pengadaan, fasilitas, dan

sumber daya manusia. Dalam tulisan ini peneliti hanya

memaparkan empat dari lima faktor yang dianggap

mendukung tulisan ini.

Prosedur dan kebijakan mencakupcara atau bagaimana

kegiatan dan aksi-aksiakan dapat mengimplementasikan

sebuah rencana spesifik atau menjalankan sebuah kebijakan.

Kebijakan mengarah pada mengapa atau apa prinsip-prinsip

dari organisasi (sekolah/perpustakaan). Sebuah kebijakan

terhadap perpustakaan sangat dipengaruhi oleh kondisi

kebijakan di lingkungannya baik dari sekolah atau pemilik

sekolah, dinas pendidikan, pemerintah atau mungkin

departemen pendidikan. Sebagai pengelola perpustakaan

(guru – pustakawan), maka perlu secara jelas memahami
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bagaimana mengelola perpustakaan secara selektif, dimana

kebijakan sekolah, yayasan pemerintah dan kebijakan lainnya

harus dijalankan dan prosedur harus dapat merefleksikan

kebutuhan-kebutuhan sekolah itu sendiri. Kebijakan ini

termasuk di dalamnya pendanaan, pengelola, dukungan

untuk guru pustakawan dan faktor-faktor lain yang

berhubungan. Hal-hal yang perlu dilakukan guru –

pustakawan atau pengelola kaitannya dengan prosedur dan

kebijakan adalah melihat kembali sumber-sumber yang

dimiliki dan mendefinisikannya sesuai kebutuhan dan

perkembangan kebijakan sekolah. Melihat memperhatikan

dan memperbahurui prosedur-prosedur lokal sirkulasi,

pemesanan pustaka. Membuat sebuah pernyataan visi dari

perpustakaan sekolah yang sesuai dengan kebbijakan yang

ada. Memperhatikan kebijakan-kebijakan baru dari sekolah

mengenai perpustakaan sekolah. Perpustakawan juga perlu

melakukan perencanaan stategis dalam menentukan prosedur

dan kebijakan dari perpustakaan itu sendiri, caranya melai

menentukan visi, kemudian melakukan assessment

kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dan sebuah

kebijakan dan prosedur.

Manajemen koleksi merupakan area kunci dari

tangungjawab seorang guru-pustakawan. Koleksi sendiri

dapat didefinisikan sebagai sebuah bahan pustaka atau

sejenisnya yang dikumpulkan, dikelola dan diolah dengan

kriteria tertentu. Pengelolaan koleksi yang baik akan

menentukan sukses tidaknya sebuah program perpustakaan
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sekolah. Karena tanpa dikelola dengan baik koleksi akan tetap

menjadi kumpulan atau tumpukan buku yang tidak

bermakna. Salah satu karateristik dari sebuah koleksi

perpustakaan sekolah adalah beragamnya jenis 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 investarisasi, klasifikasi, pelabelan, penataan,

pemilihan), dan membutuhkan pelatihan yang serius dari

guru-pustakawan. Dalam manajemen koleksi sebetulnya

jumlah bukan satu hal yang prinsip akan tetapi yang lebih

penting adalah bagaimana koleksi itu dapat dimanfaatkan

dengan baik.

Beberapa hal yang masuk dalam manajemen koleksi

diantaranya adalah pemetaan koleksi dan kurikulum, seleksi

kebijakan dan prosedur, kegiatan katologisasi, pemilahan /

weedng cencana pengembangan koleksi.

Faktor lain yang penting dalam pengelolaan

perpustakaan sekolah adalah masalah sumber daya manusia

(SDM) yang mengelolanya. Pekerjaan yang berhubungan

dengan perpustakaan “hanya” menjadi pekerjaan “sampingan”

sehingga tidak dikelola secara baik.Bahkan dalam  beberapa

khasus ketiadaan SDMmembuat sekolah sama sekali tidak

memperdulikan adanya perpustakaan sebagai bagian integral

dari sistem pendidikannya.
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SDM dalam hal ini staf pengelola perpustakaan

merupakan kunci utama dalam kesuksesan sebuah

perpustakaan. Inovasi dan ide-ide kreatifnya akan membawa

perpustakaan menjadi perpustakaan yang berdaya guna dan

juga nyaman digunakan oleh murid maupun guru. Untuk itu,

pengelolaan perpustakaan memang membutuhkan guru atau

pengelola yang cukup tahu masalah manajemen, mempunyai

ide-ide segar dan bekerja secara professional di perpustakaan.

Setidaknya ada beberapa SDM dalam perpustakaan sekolah:

guru pustakawan: guru pustakawan merupakan orang yang

bertangungjawab secara penuh terhadap perpustakaan. Guru

pustakawan harus mempunyai kemampuan untuk mengelola

perpustakaan, memahami visi dan misi sekolah dan juga

memahami kurikulum yang diterapkan dalam perpustakaan.

Staf pendukung: biasanya diambil dari staf yang mempunyai

kemampuan teknis dalam bidang perpustakaan, yang akan

membantu guru/ pustakawan dalam mengelola perpustakaan

dalam keseharian. Staf  defisi: biasanya seorang staf yang

memiliki kemampuan khusus dalam pengelolaan

perpustakaan, seperti dalam pembuatan OPAC, katalogisasi,

pengelolaan koleksi reverensi, pengelolaan koleksi multimedia,

rancangan program khusus seperti “kemampuan baca”.

Murid pustakawan: murid atau siswa juga dapat dijadikan

pengelola perpustakaan terutama apabila adanya

keterbatasan SDM disekolah. Murid pustakawan ini dengan

diberikan pelatihan singkat dapat membantu paling tidak

pelayanan di perpustakaan.
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Sumber daya dalam perpustakaan termasuk sumber

daya manusia harus dikelola secara baik. Pengelolaannya

melalui proses manajemen yang meliputi: perencanaan,
pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan yang

diharapkan mampu mengeluarkan produk berupa barang

atau jasa.

a. Perencanaan
Perencanaan merupakan titik awal kegiatan

perpustakaan sekolah dan harus disusun oleh

perpustakaan.Perencanaan berguna untuk memberikan arah,

menjadi standar kerja memberi kerangka pemersatu dan

membantu memperkirahkan peluang (Perpusnas RI, 2001:42).

Dalam penyusunan perencanaan hendaknya tercakup apa

yang dilakukan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan

pelaksanaannya dan siapa yang bertanggung jawab serta

berapa anggaran yang diperlukan. Dengan demikian

perencanaan itu merupakan langkah yang mendasar dan

mendahului fungsi-fungsi manajemen yang lain. Sebagai

langkah awal dalam perencanaan perpustakaan sekolah

adalah penetapan visi, misi, tujuan, identifikasi kekuatan dan

kelemahan dan memahami peluang dan ancaman.

a. Visi

Visi merupakan suatu pikiran atau gagasan yang

melampaui keadaan sekarang.Keadaan yang diinginkan

itu belum pernah terwujud selama ini. Penetapan visi

memiliki fungsi untuk memperjelas arah yang akan

dituju oleh perpustakaan sekolah. Visi memang sesuatu
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yang ideal yang akan dicapai oleh perpustakaan

sekolah, maka dalam penetapan visi hendaknya mudah

dipahami dalam waktu singkat.

b. Misi

Misi merupakan penjabaran visi dan rumusan-rumusan

kegiatan yang akan dilakukan dan hasilnya dapat

diukur, dirasakan, dilihat, didengar atau dapat

dibutuhkan karena bersifat kasat mata. Penyusunan

misi biasanya dalam bentuk kata kerja berupa kegiatan

untuk merealisasi visi. Contoh dari misi adalah

menciptakan gemar membaca dikalangan guru, siswa

dan karyawan, menyediakan bahan informasi untuk

mendukung proses belajar mengajar dan menyediakan

fasilitas untuk informasi global.

c. Tujuan

Tujuan adalah sasaran yang akan dicapai perpustakaan

sekolah dalam waktu dekat dengan hasilnya dapat

dirasakan. Untuk mencapai tujuan perlu diadakan

analisis: kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman,

tujuannya untuk memahami kondisi internal dan

eksternal perpustakaan tersebut.

Kondisi internal berupa kekuatan dan kelemahan,

sedangkan kondisi eksternal berupa peluang dan

ancaman.Kekuatan adalah sesuatu yang dimiliki oleh

perpustakaan sekolah yang dapat dikembangkan dalam

rangka mencapai tujuan perpustakaan sekolah.

Kekuatan ini adalah perhatian kepala sekolah, potensi
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orang tua siswa, keunggulan sekolah dan lain-lain.

Kelemahan adalah keadaaan yang dapat menghambat

perkembangan perpustakaan sekolah, apabila

kelemahan tidak segera diatasi akan berubah menjadi

ancaman yang serius. Kelemahan perpustakaan sekolah

adalah struktur yang tidak jelas, kekurangan anggaran,

sikap tidak mau tau pimpinan sekolah, guru malas

berkunjung ke perpustakaan, ruang yang sempit dan

sesak, kekurangan koleksi dan lain-lain. Peluang berupa

faktor-faktor kelemahan yang mungkin mampu

memberikan dukungan dalam pengembangan

perpustakaan sekolah. Bentuk-bentuk peluang

perpustakaan adalah sponsor, bantuan dari pemerintah

daerah, bantuan dari LSM, proyek. Adapun ancaman

adalah segala sesuatu yang diperkirakan menghambat

tujuan perpustakaan sekolah. Ancaman dapat datang

dari faktor internal dan eksternal (Lasa, 2007:6).

Ancaman internal berupa rendahnya minat baca siswa,

guru kurang memberi contoh membaca, sikap tak acuh

pimpinan sekolah/tidak pedulikan komite sekolah

terhadap perkembangan perpustakaan. Faktor eksternal

berupa tayangan televisi, internet dan lain-lain.

b. Pengorganisasian
Dalam melaksanakan kegiatan perpustakaan sekolah

sebagai organisasi perlu melakukan langkah-langkah

pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan penyatuan

langkah-langkah dari seluruh kegiatan yang akan
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dilaksanakan oleh elemen-elemen dalam suatu lembaga.

Pengaturan langkah ini penting agar tidak terjadi tumpang

tindih dalam pelaksanaan tugas. Proses pengorganisasian

pada perpustakaan sekolah akan berjalan dengan baik apabila

memiliki sumber daya, sumber dana, prosedur, koordinasi,

dan pengarahan pada langkah-langkah tertentu.

Proses pengorganisasian perpustakaan sekolah akan

berjalan apabila memperhatikan prinsip-prinsip organisasi

sebagai landasan gerak. Prinsip-prinsip organisasi itu adalah

tujuan perpustakaan sekolah harus jelas dan diketahui oleh

seluruh elemen yang terkkait dalam organisasi itu (Lasa,

2008:24).

Dalam pelaksanaan tugas-tugas perpustakaan sekolah

diperlukan adanya pembagian kerja. Pembagian kerja ini akan

berjalan dengan baik apabila terdapat struktur organisasi

perpustakaan sekolah yang jelas. Struktur organisasi

merupakan mekanisme formal untuk pengelolaan diri dengan

pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang

berbeda-beda. Karena, itu struktur organisasi yang baik akan

mencangkup unsur-unsur spesialisasi kerja, strukturisasi,

setralisasi yang efektif akan merefleksikan tujuan-tujuan dan

sasaran (Qalyubi, 2003:64). Dengan adanya struktur

organisasi maka  program-program dan kegiatan yang hampir

sama akan dapat diidentifikasikan lalu dikelompokan kedalam

suatu unit kerja dalam rangka pencapaian tujuan

perpustakaan sekolah.
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c. Kepemimpinan
Dalam unit kerja/organisasi diperlukan kepemimpinan

guna mengefisienkan dan mengefektifkan kegiatan.Pemimpin

yang mau mengikuti bakat, keahlian dan spesialisasi

pengikutnya untuk berinisiatif dan bekerja secara kooperatif

merupakan pemimpin yang baik. Kepemimpinan

perpustakaan sekolah pada hakekatnya adalah interaksi

antara pemimpin dan yang dipimpin atau interaksi antara

atasan dan bawahan. Hubungan keduanya mempengaruhi

kinerja perpustakaan sekolah. Pemimpin perpustakaan

sekolah perlu memahami dan melaksanakan manajemen yang

efektif dan mampu memotivasi bawahan agar terbuka peluang

untuk menciptakan kerjasama yang baik.

d. Pengawasan
Proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi

(perpustakaan sekolah) dan manajemen tercapai dengan baik

adalah fungsi dari pengawasan. Oleh sebab itu pengawasan

ini dapat dilakukan pada proses perencanaan,

pengorganisasian, personalia, pengarahan dan penganggaran.

Pengawasan terhadap perpustakaan sekolah dimaksudkan

untuk mengetahui efektivitas perpustakaan. Untuk memiliki

efektivitas kinerja perpustakaan sekolah dikenal beberapa

teori, antara lain konsep efektivitas(Lasa, 2007:34). Efektifitas

sekolah dapat diukur melalui pengukuran terhadap askes,

biaya, kepuasan pemakai, rasio biaya, keuntungan dan

penggunaan. Dari beberapa pengertian manajemen

perpustakaan yang dikemukakan maka dapat disimpulkan
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bahwa manajemen perpustakaan sekolah pada dasarnya

adalah proses mengoptimalkan kontribusi manusia, material

anggaran untuk mencapai tujuan perpustakaan yang lebih

baik.

2.2. Manajemen Kinerja

Konsep tentang manajemen kinerja menurut beberapa

ahli yang dikutip dan dimasukan dalam Jurnal Manajemen

(2010). Menurut Bairrd (1986) manajemen kinerja adalah

suatu proses kerja dari kumpulan orang-orang untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan di mana proses

kerja itu berlangsung secara berkelanjutan dan terus

menerus. Proses yang tiada henti, berlangsung terus menerus

oleh seseorang atau sekelompok orang demi tercapainnya

tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Direktorat Jenderal

Anggaran (2008) manajemen kinerja merupakan suatu proses

strategis dan terpadu yang menunjang keberhasilan organisasi

melalui pengembangan performansi aspek-aspek yang

menunjang keberadaan suatu organisasi. Intinya manajemen

kinerja berorientasi pada semua aspek, yang mendukung

jalannya suatu organisasi dan bukan satu aspek saja. Hal ini

berarti bahwa untuk mencapai tujuan suatu organisasi, maka

diperlukan proses strategis melalui pengembangan

performansi aspek-aspek yang menunjang keberadaan suatu

organisai.

Menurut Dessler (2003:332) manajemen kinerja adalah

proses mengonsolidasikan penetapan tujuan, penilaian, dan
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pengembangan kinerja ke dalam satu sistem tunggal bersama,

yang bertujuan memastikan kinerja karyawan mendukung

tujuan strategis perusahaan. Hal ini berarti, manajemen

kinerja mempunyai fungsi dalam memberi penilaian terhadap

pengembangan kinerja, sesuai dengan tujuan yang ingin

dicapai.

Menurut Wibowo (2007:7) manajemen kinerja adalah

manajemen tentang menciptakan hubungan dan memastikan

komunikasi yang efektif. Manajemen kinerja menfokuskan

pada apa yang diperlukan oleh organisasi, manajer, dan

pekerja untuk berhasil. Hal ini berarti manajemen kinerja

memberikan manfaat bukan saja organisasi, tetapi juga

manajer (pemimpin) dan pekerja (pustakawan) untuk bekerja

sama, saling pengertian dan komunikasi terbuka sehingga

dapat mencapai kesuksesan atau tujuan dari organisasi

(perpustakaan). Hal ini sejalan dengan pemikiran Surya

(2013:1) tentang defenisi manajemen kinerja adalah suatu

proses yang dirancang untuk meningkatkan kinerja

organisasi, kelompok dan individu yang digerakan oleh para

manajer. Pada dasarnya proses ini dilaksanakan secara

sinergi antara manajer, individu dan kelompok terhadap suatu

pekerjaan di dalam organisasi.

2.3. Evaluasi kinerja Layanan perpustakaan

Evaluasi adalah proses penilaian yang dilakukan

terhadap suatu organisasi atau instansi, terhadap

pekerjaannya, apakah selama ini berjalan sesuai dengan yang
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diprogramkan ataukah tidak. Artinya, fungsi evaluasi untuk

menilai pekerjaan yang dilakukan oleh suatu organisasi,

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Konsep kinerja dikemukakan oleh wirawan (2009:5)

berasal dari kata kinetika energi kerja. Kinerja adalah

kemampuan yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau

indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam

waktu tertentu. Pekerjaan adalah aktivitas menyelesaikan

sesuatu atau membuat sesuatu yang hanya memerlukan

tenaga dan ketrampilan tertentu. Hal ini berarti, setiap

pekerjaan dapat berjalan dengan baik harus memiliki

kemampuan/tenaga dan ketrampilan dalam menyelesaikan

pekerjaan itu. Kinerja sangat diperlukan dalam pengelolaan

perpustakaan. Karena dengan kinerja yang dimiliki oleh para

pustakawan, maka manajemen perpustakaan dapat berjalan

dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan para pengelola

perpustakaan haruslah yang mengetahui tentang ilmu

perpustakaan. Baik didapatkan lewat kuliah atau lewat

pelatihan-pelatihan yang diberikan.

Menurut Sutarno (2006:116) kinerja sebuah

perpustakaan merupakan gambaran atas keberhasilan

ataupun kegagalan penyelenggaraan perpustakaan. Artinya

perpustakaan dikatakan berhasil dan mengalami kegagalan

diukur dengan menghitung perbandingan antara rencana

yang ditetapkan sesuai dengan penyelenggaraan

perpustakaan. Penyelenggaraan perpustakaan merupakan

proses rangkaian kegiatan yang diawali degan perencanaan
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dan pembentukan perpustakaan, pengelolaan, dilanjutkan

dengan pembinaan. Proses penyelenggaraan perpustakaan

sekolah ini dilakukan oleh pihak sekolah, dengan melihat

keberhasilan dan kegagalannya.

Pengertian kinerja juga disampaikan oleh Suryadi (1999)

merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau

sekelompok orang  dalam suatu organisasi, sesuai dengan

wewenang dan  tanggung jawab masing-masing dalam rangka

pencapaian tujuan organisasi. Dalam mencapai tujuan

organisasi salah satunya perpustakaan maka semua elemen

dalam perpustakaan itu harus menjalankan tugas dan

tanggung jawab agar mencapai hasil sesuai dengan tujuan

perpustakaan itu.

Berdasarkan beberapa defenisi di atas, maka kinerja

adalah suatu hasil yang dicapai dari proses atau kerja, yang

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu

organisasi salah satunya perpustakaan, sesuai dengan

tanggung jawabnya dalam mensukseskan tujuan organisasi

tersebut. Hal ini sejalan dengan pemikiran Wibowa (2013)

yang menyatakan bahwa keberhasilan dan kesuksesan kinerja

suatu organisasi ditentukan oleh kualitas sumber daya

manusianya, pimpinan dan bawahan sehingga pemahaman

dan kemampuan dalam mengoperasikan manajemen kinerja

merupaka suatu kebutuhan.

Dalam peraturan pemerintah (PP) No. 19 tahun 2005

Bab XII Pasal 78 menyatakan bahwa dalam dunia pendidikan
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evaluasi sangat penting untuk dilakukan. Evaluasi pendidikan

meliputi:

a. Evaluasi kinerja pendidikan yang dilakukan oleh satuan

pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas

penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang

berkepentingan

b. Evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah

c. Evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah Daerah

Provinsi

d. Evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

e. Evaluasi oleh lembaga, evaluasi mandiri yang

dibentukmasyarakat atau organisasi profesi untuk

menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

Evaluasi kinerja adalah penilaian kinerja yang

diperbandingkan dengan rencana atau standar-standar  yang

telah disepakati (Darmawan, 2006:193). Menurut pendapat

beberapa ahli dalam  Wibowo(2013:261) evaluasi kinerja

merupakan pendapat yang bersifat evaluatif atas sikap,

perilaku seseorang, atau prestasi sebagai dasar untuk

keputusan dan rencana pengembangan personel. Memandang

sebagai suatu proses mengevaluasi kinerja pekerja, membagi

informasi dengan mereka, dan mencari cara memperbaiki

kinerjanya. Pendapat lain mengemukakan sebagai proses

mengevaluasi pekerja pada berbagai dimensi yang berkaitan

dengan pekerjaan. Evaluasi kinerja dapat dipergunakan untuk

sejumlah kepentingan organisasi. Manajemen menggunakan
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evaluasi untuk mengambil keputusan tentang sumber daya

manusia. Evaluasi memberikan masukan untuk keputusan

penting seperti promosi, mutasi, dan pemberhentian.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia layanan

adalah sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain. Ada

usaha atau kerja yang dilakukan untuk membantu orang lain.

Menurut Gronroos dalam Tjiptono (2005) layanan adalah

proses yang terdiri atas serangkaian aktivitas intrangible yang

biasa (namun tidak harus terjadi selalu) terjadi pada interaksi

antara pelanggan dan karyawan, jasa dan sumber daya, fisik

atau barang, dan sistem penyediaan jasa yang disediakan

sebagai solusi atas masalah. Kotler dalam laksana (2008)

layanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat

ditawarkan oleh suatu pihak kepada orang lain, yang pada

dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan

kepemilikan apapun.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat

simpulkan bahwa layanan adalah bentuk sistem, metode/cara

yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.Dalam

hal ini tujuannya untuk memenuhi harapan dan keinginan

pelanggan sesuai dengan kebutuhan mereka. Konsep-konsep

ini bila dikaitkan dengan layanan perpustakaan secara umum

maka, layanan perpustakaan adalah kegiatan atau aktivitas

melayani yang dilakukan untuk memenuhi kepuasan

pelanggan dalam hal memenuhi kebutuhan informasi yang

dibutuhkan demi pengembangan pengetahuan yang dimiliki.
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Dimana pelanggan perpustakaan menginginkan pelayanan

yang baik dan berkualitas sehingga mengahasilkan kepuasan

dalam memenuhi kebutuhan informasi pelanggan.

Dari beberapa defenisi di atas maka dapat disimpulkan

bahwa evaluasi kinerja layanan perpustakaan adalah proses

penilaian yang dilakukan terhadap pengelolaan perpustakaan

yang selama ini dilaksanakan oleh orang-orang yang

bertanggung jawab dalam pengelolaannya, sesuai dengan

tujuan dari perpustakaan itu sendiri atau tidak.

2.5. Model Analisis Kesenjangan

Model analisis kesenjangan merupakan salah satu

bagian dari penelitian evaluasi. Sebelum mengetahui apa itu

model analisis kesenjangan, perlu diketahui tentang

pengertian penelitian evaluasi menurut Weiss (1973) dalam

Sugiyono (2013:41) yaitu penelitian terapan, merupakan cara

yang sistematis untuk mengetahui efektivitas suatu program,

tindakan atau kebijakan atau objek lain yang diteliti bila

dibandingkan dengan tujuan atau standar yang ditetapkan.

Artinya penelitian ini bertujuan meningkatkan efektivitas

suatu kebijakan atau program, berdasarkan umpan balik dari

orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan program

tersebut.

Selanjutnya dinyatakan bahwa yang terpenting dalam

penelitian evaluasi adalah evaluasi program atau proyek,

karena menurutnya evaluasi program adalah metode yang
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sistematis untuk mengumpulkan data, mennganalisis data,

dan menggunakan informasi untuk menjawab pertanyaan

tentang proyek, program dan kebijakan, khususnya yang

terkait dengan efektivitas dan efisiensi program. Pada

dasarnya penelitian evaluasi digunakan untuk menguji

efektivitas program.

Menurut Simamora (2002) dalam Suharsono (2008)

kesenjangan merupakan ketidaksesuaian antara pelayanan

yang presepsikan dan pelayanan yang diharapkan.

Kesenjangan terjadi apabila pengguna mempresepsikan apa

yang diterimanya lebih tinggi dari pada pelayanan yang

diinginkan atau lebih rendah dari pada kepentingan

pengguna.

Menurut Slameto (2012) Gap atau kesenjangan

menunjukan adanya suatu perbedaan antara satu hal dengan

hal lainnya. Gap Analysis sering digunakan di bidang

manajemen sebagai alat untuk mengukur kualitas layanan.

Hal ini berarti, analisis kesenjangan dilakukan untuk

mengukur pekerjaan yang dilakukan dengan standar yang

berlaku dalam suatu organisasi.

Menurut Malcon dalam Suciptoadi (2011) analisis

kesenjangan disebut juga sebagai evaluasi program adalah

suatu keadaan antara yang diharapkan dalam rencana

dengan yang dihasilkan dalam pelaksanaan program. Evaluasi

kesenjangan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat

kesesuaian antara standar yang ditentukan dalam program



36

dengan penampilan aktual dari program. Menurutnya juga,

standar adalah kriteria yang telah dikembangkan dan

ditetapkan dengan hasil yang efektif. Penampilan adalah

sumber, prosedur, manajemen dan hasil nyata yang tampak

ketika program dilaksanakan.




