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BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum SMP Negeri 5 Kairatu

Berdirinya SMP Negeri 5 Kairatu yaitu berawal dari

pemikiran para tokoh mayarakat Desa Kamarian, dimana

mereka mengatakan bahwa “kemajuan suatu bangsa bukan

dilihat dari banyaknya bangunan gedung pencakar langit

tetapi dilihat dari tingkat pendidikan suatu bangsa”.

Pemikiran dari para tokoh masyarakat ini kemudian

direalisasikan dengan membangun sebuah Sekolah Menengah

Pertama pada tahun 1969 dengan nama SMP Kristen

Kamarian, dengan kepala sekolah pertama bernama Bpk Elly

Kainama (Alm).

SMP Kristen Kamarian sempat terpecah pada tahun

1971 menjadi SMP Kristen Kamarian dan SMP Baringin /

Golkar. Perpecahan ini disebabkan karena adanya persaingan

di dunia pendidikan khususnya di Desa Kamarian. Namun

kembali disatukan pada tahun 1978 berkat usaha dari para

tokoh masyarakat. Pada tahun 1986 SMP Kristen Kamarian

diganti menjadi SMP Negeri 5 Kairatu dengan persetujuan dari

Kanwil khususnya Kanwil Pedidikan dan Kebudayaan Provinsi

Maluku, dengan kepala sekolah bernama Bpk. Jusuf

Kainama.

Proses pendidikan terus berlangsung dan pada tahun

2013 SMP Negeri 5 Kairatu memiliki jumlah siswa 433 orang
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yang terdiri dari siswa 218 dan siswi 235.SMP Negeri 5

Kairatu beralamatkan Jl. Sinar Amalohy Kamarian dengan

kepala sekolah bernama Ibu J. Tauran/ S.

SMP 5 Kairatu memiliki visi dan misi pendidikan yang

hendak diwujudkan yaitu ” Taman Cinta Buku, yang berarti

tangguh, beriman, cerdas, inovatif, taat asas, berbudi dan

berkualitas. Dengan penjelasan indikatornya:

a. Unggul dalam pengembangan prestasi non akdemik

b. Unggul dalam aktifitas keagamaan

c. Unggul dalam pengembangan kurikulum

d. Unggul dalam proses pembelajaran

e. Unggul dalam peningkatan SDM pendidikan dan tenaga
kependidikan

f. Unggul dalam fasilitas pembelajaran

g. Unggul dalam pembinaan disiplin

h. Unggul dalam kualitas lulusan di bidang akademik

Misi dari SMP 5 Kamarian yaitu mengembangkan

pengembangan kurikulum, melaksanakan pengembangan

proses belajar mengajar, melaksanakan pengembangan tenaga

pendidik dan kependidikan serta melaksanakan

pengembangan fasilitas pendidikan.

SMP 5 Kairatu memiliki sarana prasarana yaitu

bangunan sekolah dengan luas tanah 1.318 M2 dan luas lahan

yang siap dibangun 9.682M2. Lahan tersebut milik pemerintah

namun digunakan untuk kepentingan pendidikan. SMP 5
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Kairatu memiliki 13 ruang kelas dengan kondisi baik, 1 ruang

perpustakaan yang masih menggunakan ruang laboratorium

lama, 1 ruang laboratorium IPA dan 1 ruang multimedia.

Kondisi ruangan baik namun kurang mendapat perawatan

dan tidak ditata dengan rapi. Selain itu, SMP 5 Kairatu juga

memiliki 4 ruangan kantor dengan kondisi baik, terdiri dari 1

ruangan kepala sekolah, 1 ruangan kantor guru dan wakil

kepala sekolah, 1 ruangan tata usaha dan 1 ruang tamu.

Namun dari sisi ketersediaan ruangan masih terdapat

kekurangan.Dimana SMP 5 Kairatu tidak memiliki Ruang

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) sehingga digabung dengan

ruang perpustakaan. Selain itu yang masih dalam tahap

pembangunan yaitu ruang pramuka, ruang organisasi intra

sekolah (OSIS), ruang koperasi, tempat ibadah dan pos

penjagaan.

Jumlah siswa SMP 5 Kairatu secara keseluruhan dari

tahun ajaran 2005-2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 1

Jumlah siswa SMP 5 Kairatu Tahun ajaran 2005-2013

Tahun ajaran Perempuan Laki-laki Jumlah

2005/2006 185 175 360

2006/2007 196 182 378

2007/2008 190 195 385

2008/2009 199 201 400

2009/2010 195 178 373

2010/2011 200 191 391
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2011/2012 195 196 391

2012/2013 215 192 407

2013/2014 235 213 443

Sumber: dokumen sekolah

Tabel di atas menujukkan bahwa dari tahun-ketahun

penerimaan siswa baru di sekolah SMP Negeri 5 Kairatu dari

350 siswa. Siswa yang masuk ke sekolah ini berasal dari Desa

Kamarian dan desa-desa sekitar Desa Kamarian.

4.1.1. Gambaran Perpustakaan SMP Negeri 5 Kairatu

SMP Negeri 5 Kairatu tidak memiliki ruang khusus

perpustakaan.Gedung perpustakaan memakai gedung

laboratorium, juga disatukan dengan usaha kesehatan

sekolah (UKS). Awalnya gedung perpustakaan disediakan oleh

sekolah, tetapi karena kebutuhan renofasi ruangan guru dan

multimedia maka untuk perpustakaan dipindahkan ke gedung

laboratorium.

Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah dan

pengelola perpustakaan diperoleh informasi bahwa struktur

organisasi perpustakaan SMP Negeri 5 Kairatu sama dengan

beberapa sekolah di kecamatan Kairatu. Dapat dilihat pada

bagan organisasi perpustakaan di bawah ini.
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Gambar 1.1

Struktur Organisasi Perpustakaan SMP Negeri 5 Kairatu
Tahun ajaran 2013/2014

Pimpinan perpustakaan dipegang oleh kepala SMP

Negeri 5 kairatu yang bernama NY. J. T/S. Kepala sekolah ini

memiliki fungsi sebagai penanggungjawab segala keputusan

yang diambil demi pengembangan perpustakaan sekolah.

Dibawah kepala sekolah selaku pimpinan perpustakaan,

terdapat ketua pengelola perpustakaan diambil dari seorang

guru mata pelajaran fisika yaitu Bpk C. T. S,Pd, memiliki

fungsi sebagai koordinator perpustakaan. Selain itu ada juga 4

orang pembantu pengelola perpustakaan diambil dari 1 guru

tetap dan 3 guru honorer, tugasnya untuk melayani para

pengunjung perpustakaan, baik dalam hal peminjaman

maupun pencarian buku.

Kepala pengelola
perpustakaan

Pelayanan

Anggota

(guru tetap)

Anggota

(guru Honorer)

Anggota

(guru honorer)

Anggota

(guru honorer)

Kepala sekolah
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Perpustakaan SMP Negeri 5 Kairatu memiliki tata tertib

saat berada didalam ruangan perpustakaan sebagai berikut:

1. Sebelum memasuki ruangan pengunjung mengetok pintu dan

memberikan salam kepada petugas terlebih dahulu

2. Pengunjung dilarang membawa tas kedalam ruangan perpustakaan,

kecuali buku tulis dan alat tulis

3. Pengunjung boleh memasuki ruangan perpustakaan jika petugas telah

ada di dalam ruangan perpustakaan

4. Pengunjung wajib mengisi buku tamu yang telah disediakan

5. Pengunjung yang hendak membaca atau mengerjakan tugas, tidak boleh

mengambil buku lebih dari dua eksemplar untuk di bawah ke tempat

baca

6. Pengunjung dilarang melipat, memberi tanda atau merobek bahan

pustaka

7. Bahan pustaka yang mau dipinjam ke kelas atau ke rumah hanya bagi

pengunjung yang mempunyai kartu perpustakaan

8. Bahan pustaka yang dipinjam atau dikembalikan akan akan ditata atau

ditulis oleh petugas pada buku peminjam dan pengembalian

9. Bahan pustaka yang dipinjam ke rumah maksimal 3 eksemplar dan tidak

boleh lebih dari 2 hari

10. Pengunjung yang mengembalikan bahan pustaka lebih dari batas waktu

yang ditentukan di atas dikenakan denda sebesar RP. 1000 per buku

setiap hari

11. Pengunjung atau peminjam bahan pustaka bertanggung jawab terhadap

kerusakan bahan pustaka dengan cara diperbaiki atau diganti dengan

buku baru

12. Bahan pustaka yang telah dibaca atau dipinjam diletakkan di tempat

buku, dan petugas yang akan mengembalikannya ke rak buku seperti

semula.

Dari hasil wawancara tentang jam buka dan tutup

perpustakaan diperoleh informasi bahwa disesuaikan dengan

jam masuk dan pulang sekolah SMP Negeri 5 Kairatu.

4.2. Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan dipaparkan hasil penelitian yang

dilakukan pada SMP Negeri 5 Kairatu mengenai kinerja
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layanan perpustakaan. Layanan perpustakaan terdiri atas

empat jenis yaitu layanan sirkulasi, layanan referensi, layanan

baca di tempat, dan layanan teknologi informasi dan

komunikasi.

3.3.1 Layanan Sirkulasi
Layanan sirkulasi adalah layanan yang dilakukan oleh

tenaga perpustakaan berupa peminjaman dan pengembalian

buku. Pelaksanaan layanan sirkulasi agar berjalan dengan

baik maka di perlukan tenaga perpustakaan dan

koleksi/bahan pustaka, sesuai dengan standar nasional

perpustakaan tahun 2011. Sehingga akan dilakukan analisis

kesenjangan terhadap hasil penelitian yang diperoleh lewat

wawancara dan observasi. Hasil analisisnya terlihat pada tabel

4.2.

Tabel 4.2
Analisis Pelaksanaan layanan sirkulasi

No SNP, 2011 Data
Analisis

Kesenjangan

1 Kualifikasi tenaga
perpustakaan sekolah
minimal diploma dua
di bidang ilmu
perpustakaan

Tenaga
perpustakaan
SMP Negeri 5
Kairatu terdiri
dari dua guru
mata pelajaran
dan tiga guru
hinorer. Belum
pernah
mendapatkan
pelatihan
tentang ilmu
perpustakaan

Dianalisa, maka
ada kesenjangan
antara standar
dan kenyataan
yang dilakukan.
Dimana
kualifikasi tenaga
perpustakaan
yang dimiliki
SMP Negeri 5
Kairatu, belum
sesuai dengan
SNP, 2011.
Selama ini belum
pernah
mendapatkan
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Sumber: Data Primer yang diolah, 2014

Berdasarkan tabel4.2 menunjukan layanan sirkulasi

yang dilakukan dalam perpustakaan SMP Negeri 5 Kairatu

belum maksimal. Karena, kegiatan yang dilakukan belum

sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Dimana belum

dan mengikuti
pelatihan
perpustakaan.

2 Jenis koleksi meliputi:
a. Buku (buku teks,
buku penunjang
kurikulum, buku
bacaan, buku
referensi dan buku
biografi),
b. Terbitan berkala
(majalah, surat
kabar).
c. Audio visual
d. Multimedia

Perpustakaan
SMP Negeri 5
Kairatu memiliki
jenis koleksi
seperti:
a. Buku teks
tujuh mata
pelajaran yaitu
Bahasa
Indonesia,
bahasa Inggris,
IPA, IPS,
Matematika,
PKN, TIK. Buku
referensi berupa
kamus bahasa
Indonesia,
ensiklopedi
buah.
Sedangkan buku
penunjang
kurikulum,
buku boigrafi
belum dimiliki.
b. Terbitan
berkala berupa
majalah Asau
dan surat kabar
tahuri.
c. Audio visual
berupa TV 1 set
dan VCD 1 set.
d. Multimedia
berupa 1 unit
komputer.

Jenis koleksi
SMP Negeri 5
Kairatu belum
sesuai dengan
SNP, 2011. Hal
ini disebabkan
karena banyak
buku yang rusak
dan hilang.
Belum disediakan
buku-buku yang
diperlukan
seperti buku
penunjang
kurikulm, buku
referensi, buku
biografi, majalah
dan surat kabar
dari terbiatn lain
oleh pihak
pimpinan
sekolah.
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memiliki tenaga perpustakaan lulusan ilmu perpustakaan,

dan kurangnya koleksi/bahan pustaka yang dimiliki

perpustakaan tersebut.

3.3.2 Layanan Referensi
Layanan referensi merupakan layanan yang diberikan

pengelola perpustakaan berupa ketersediaan bahan referensi

di dalam perpustakaan. Hasil penelitian diperoleh layanan

referensi belum dijalankan dengan maksimal, sesuai dengan

standar nasional perpustakaan. Sehingga, akan dilakukan

analisis kesenjangan terhadap data yang diperoleh dengan

SNP, 2011. Hasil analisisnya terlihat pada tabel 4.3

Tabel 4.3

Analisis pelaksanaan layanan referensi

No SNP, 2011 Data Analisis kesenjangan

1 Bahan
referensi
perpustakaa
n meliputi:
kamus
bahasa
Indonesia,
kamus
bahasa
Inggris-
Indonesia,
kamus
bahasa
daerah,
ensiklopedi
umum dan
khusus,
buku
statistik
Daerah,
buku
telepon,

Bahan
referensi yang
dimiliki
perpustakaan
SMP Negeri 5
Kairatu yaitu:
kamus bahasa
Indonesia 4
buah,
ensiklopedi
umum 30
buah (16 baik
dan 14 rusak),
peta 5 buah
rusak, kitab
suci 6 buah,
biografi tokoh
(Wellem
Syaranamual)
15 buah.

Bahan referensi
perpustakaan SMP Negeri 5
Kairatu belum sesuai
dengan standar.
Disebabkan, belum adanya
penyediaan buku referensi
oleh pihak sekolah (kepala
sekolah). Sehingga pemakai
perpustakaan/pemustaka
belum bisa mendapatkan
layanan referensi secara
memadai
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peraturan
perundang –
undangan,
atlas, peta,
kamus ilmu
bumi,
biografi
tokoh dan
kitab suci

Sumber: Data Primer yang diolah, 2014

Tabel 4.3 memperlihatkan bahwa sesui keseluruhan

SNP, 2011 tentang layanan referensi belum sepenuhnya

dilakukan. Hal ini disebabkan, kurangnya bahan referensi

yang dimiliki perpustakaan SMP Negeri 5 Kairatu. Sehingga

belum bisa digunakan dengan baik sesuai kebutuhan

pemustaka dalam memanfaatkan bahan referensi yang

disediakan.

3.3.3 Layanan Baca di Tempat
layanan baca di tempat adalah layanan yang diberikan

kepada pemustaka berupa tempat untuk membaca bahan

pustaka di dalam ruangan perpustakaan. Dari hasil penelitian

diperoleh layanan baca di tempat belum dilakukan secara

maksimal di dalam perpustakaan. Sehingga, akan dilakukan

analisis kesenjangan terhadap data penelitian dengan SNP,

2011. Hasil analisisnya terlihat pada tabel 4.4
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Tabel 4.4

Analisis pelaksanaan layanan baca ditempat

No SNP, 2011 Data Analisis Kesenjangan

1 Perpustakaan
menyediakan
gedung/ruang
yang cukup
untuk koleksi,
staf, dan
pemustakanya

Gedung
perpustakaan SMP
Negeri 5 Kairatu
belum dimiliki

Adanya kesenjangan antara
standar dengan kenyataan
yang terjadi di
perpustakaan SMP Negeri 5
Kairatu. disebabkan, belum
adanya gedung
perpustakaan. Sehingga,
pemetaan untuk koleksi,
staf, dan pemustaka belum
dilakukan.

2 Gedung/ruang
perpustakaan
sekurang-
kurangnya
meliputi: area
koleksi, area
baca dan area
kerja

Area baca dan area
kerja digabung
dengan area
koleksi

Dengan melihat standar
maka, area perpustakaan
belum dimiliki, dan semua
area ini dagabung menjadi
satu di dalam ruangan
perpustakaan.

3 Sarana
perpustakaan
terdiri dari: rak
buku, rak
majalah, rak
surat kabar, meja
baca, kursi baca,
kursi kerja, meja
kerja, lemari
katalog, lemari,
papan
pengumuman,
majalah dinding,
rak buku
referensi,

Sarana yang
dimiliki
perpustakaan SMP
Negeri 5 Kairatu
yaitu rak buku,
rak majalah, rak
surat kabar, meja
baca, kursi baca,
dan meja kerja,

Berdasarkan data maka
sarana yang dimiliki belum
sesuai dengan standar.
Disebabkan, tidak semua
sarana dimiliki dalam
perpustakaan SMP Negeri 5
Kairatu.

Sumber: Data Primer yang diolah, 2014

Berdasarkan tabel 4.5 memperlihatkan adanya

kesenjangan terhadap apa yang dilakukan dengan apa yang

diinginkan.Dimana, pelaksanaan layanan baca di tempat

belum sesuai dengan SNP, 2011. Hal ini disebabkan oleh,
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belum tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan, yang

dibutuhkan dalam penyelenggaraan layanan baca di tempat.

Sehingga, pemustaka belum menikmati layanan baca di

tempat dengan baik.

3.3.4 Layanan Teknologi Informasi dan komunikasi.
Layanan teknologi informasi dan komunikasi adalah layanan

khusus dalam memanfaatkan teknologgi informasi dan

komunikasi untuk meningkatkan kinerja pustakawan dan

keperluan pemustaka. Hasil penelitian diperoleh layanan

teknologi informasi dan komunikasi belum dijalankan di

perpustakaan SMP Negeri 5 Kairatu. Oleh karena itu, akan

dilakukan analisis kesenjangan terhadap data penelitian

dengan SNP, 2011. Analisinya terlihat pada tabel 4.6

Tabel 4.6

Analisis pelaksanaan layanan TIK

No SNP, 2011 Data Analisis kesenjangan
1 Memanfaatkan

teknologi
informasi dan
komunikasi
berupa komputer

Perpustakaan SMP
Negeri 5 Kairatu
sudah memiliki 1
unit komputer,
tetapi belum
dipergunakan

Pemanfaatan TIK di
perpustakaan belum sesuai
dengan standar, disebabkan
kurangnya pengetahuan
pengelola perpustakaan
dalam memanfaatkan
layanan ini.

2 Pemanfaatan
teknologi
informasi dan
komunikasi
berupa internet

Belum adanya
jaringan internet
yang tersedia di
sekolah khusus
untuk
perpustakaan

Pemanfaatan TIK berupa
internet belum dilakukan,
disebabkan tidak adanya
jaringan internet oleh
pemerintah sampai di
sekolah ini.

Sumber: Data Primer yang diolah, 2014
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Hasil penelitian yang ditunjukan pada tabel 4.6 secara

keseluruhan layanan teknologi informasi dan komunikasi

belum dilakukan sesuai standar nasional perpustakaan (SNP,

2011). Disebabkan, belum dimanfaatkannya komputer yang

sudah tersedia untuk kepentingan pustakawan dan

pemustaka, serta belum adanya jaringan internet sampai ke

sekolah khusus di dalam perpustakaan.

4.3. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil analisis data, bahwa secara

keseluruhan pelaksanaan layanan-layanan perpustakaan

belum dilakukan sesuai dengan standar nasional

perpustakaan (SNP, 2011). Berikut akan diuraikan lebih lanjut

pembahasan layanan-layanan perpustakaan yang dilakukan

di SMP Negeri 5 Kairatu.

4.3.1. Layanan Sirkulasi

Hasil analisis pelaksanaan layanan sirkulasi,

menunjukan adanya kesenjangan antara standar yang

ditetapkan dengan kenyataan yang dilakukan. Sehingga,

layanan sirkulasi belum dilakukan dengan baik sesuai dengan

kebutuhan pemustaka berdasarkan standar nasional

perpustakaan. Berikut ini akan diuraikan lebih lanjut

pembahasan mengenai hasil analisis kesenjangan yang di

peroleh dalam layanan sirkulasi.

Pertama, tenaga perpustakaan yang dimiliki SMP Negeri

5 Kairatu bukan lulusan diploma dua ilmu
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perpustakaan.Tetapi, terdiri dari dua orang guru mata

pelajaran dan tiga orang guru honorer. Sehingga, belum

sesuai dengan standar nasional perpustakaan tentang tenaga

perpustakaan yang kualifikasinya minimal diploma dua ilmu

perpustakaan. Pengelola perpustakaan dipilih dan diangkat

oleh kepala sekolah , karena dinilai mampu menngembangkan

perpustakaan dengan baik. Pandangan ini sesuai dengan hasil

wawancara dengan kepala sekolah yang mengatakan:

pengelola perpustakaan diangkat bukan dilihat dari lulusan

mereka, tetapi karena mereka memang pantas untuk

mengelola karena kerajinan dan kepintaran mereka serta

mereka mau untuk menerima tugas untuk mengelola

perpustakaan. Hal ini berarti, alasan kepala sekolah

mengangkat tenaga perpustakaan dari guru, karena mereka

dianggap mampu dan mau mengabdikan diri untuk

melakukan mengelola perpustakaan.Sehingga, dalam

menjalankan layanan perpustakaan hanya sesuai dengan apa

yang dketahui.

Hal ini berdampak pada pelaksanaan layanan sirkulasi

yang dijalankan di perpustakaan tersebut. Diantaranya, untuk

kegiatan peminjaman dan pengembalian bahan pustaka,

sesuai dengan dilihat di perpustakaan daerah. Hal ini

didukung dari hasil wawancara dengan pengelola

perpustakaan:

Pelaksanaan layanan referensi yang diterapkan di
perpustakaan ini, sesuai dengan yang dilihat di
perpustakaan daerah. Berupa peminjaman dan
pengembalian buku.
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Selain tenaga perpustakaan yang bukan lulusan diploma

dua ilmu perpustakaan, ternyata selama ini pengelola

perpustakaan SMP Negeri 5 Kairatu belum mengikuti dan

mendapatkan pelatihan perpustakaan oleh pihak manapun.

pandangan ini sejalan dengan hasil wawancara dengan

pengelola perpustakaan yang mengatakan: sejak diangkat

sampai sekarang belum pernah mendapatkan dan mengikuti

pelatihan perpustakaan dari pihak manapun, yang

didatangkan oleh pihak sekolah. Hal ini berarti, layanan

perpustakaan yang dibuat di perpustakaan terhadap

pemustaka oleh pengelola perpustakaan, hanya sebatas yang

diketahui. Disebabkan,karena kurangnya relasi yang kuat

antara pimpinan sekolah dengan pihak lain dalam

penyelenggaraan pelatihan perpustakaan.

Kedua, dari aspek koleksi buku perpustakaan hasil

penelitian menunjukan kurangnya koleksi buku yang dimiliki

oleh perpustakaan SMP Negeri 5 Kairatu. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa perpustakaan belum menjalankan

layanan sirkulasi dengan baik.

Dari hasil observasi terhadap standar fisik perpustakaan

belum memiliki koleksi buku secara memadai. Karena adanya

koleksi buku yang bisa digunakan dan koleksi buku yang

rusak. Pandangan ini sesuai dengan hasil wawancara dengan

pengelola perpustakaan yang mengatakan: koleksi yang ada

dalam pepustakaan belum mencukupi pemakai perpustakaan

di sekolah ini. Karena ada  banyak koleksi yang rusak dan

hilang. Hal ini berarti, perpustakaan sekolah ini sudah
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memiliki koleksi perpustakaan, tetapi belum mampu untuk

memenuhi kebutuhan pemakainya. Disebabkan, banyak buku

yang rusak dan hilang, serta belum ada penyediaan buku baru

bagi buku yang kurang.

Selain itu, kekurangan koleksi yang dimiliki di

perpustakaan sekolah ini disebabkan oleh kurangnya

pengawasan terhadap koleksi bahan pustaka oleh pengelola

perpustakaan. Pandangan ini sejalan hasil wawancara dengan

beberapa guru dan siswa yang mengatakan: koleksi

perpustakaan sekolah ini banyak karena setiap tahun para

lulusan menyumbangkan buku per orang satu buah. Karena

kurangnya pengawsasan dari pengelola perpustakaan,

membuat banyak buku yang rusak bahkan sampai hilang. Hal

ini berarti, sudah ada usaha dari sekolah untuk menyediakan

penambahan koleksi buku lewat sumbangan yang diberikan

oleh para lulusan sekolah ini. Tetapi kurangnya pengawasan

dari pengelola perpustakaan, sehingga banyak koleksi buku

yang rusak dan hilang.

Kekurangan koleksi membuat pemakai perpustakaan

belum bisa memanfaatkan pelayanan perpustakaan dengan

baik, dan sampai sekarang belum adanya pemberitahuan dari

pengelola perpustakaan kepada pimpinan sekolah untuk

pengadaan bahan koleksi. Hal ini sesuai dengan hasil

wawancara dengan kepala sekolah yang mengatakan:

pengelola perpustakaan belum menyampaikan kalau koleksi

perpustakaan ada yang rusak dan hilang, sehingga pihak

sekolah belum melakukan apapun menganti buku yang rusak
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dan hilang tersbut. Hal ini berarti, pihak sekolah bisa

membantu untuk menyediakan bahan koleksi yang baru

untuk mengganti koleksi yang rusak dan hilang. Tetapi belum

adanya pemberitahuan dari pengelola pepustakaan, membuat

pihak sekolah belum bisa menambahkan koleksi baru unutk

kebutuhan pemakai pepustakaan.

4.3.2. Layanan Referensi

Hasil analisis terhadap penyelenggaraan layanan

referensi, menunjukan adanya kesenjangan antara standar

yang ditetapkan dengan kenyataan yang dilakukan.Sehingga,

layanan referensi belum dilakukan dengan baik sesuai dengan

kebutuhan pemustaka berdasarkan standar nasional

perpustakaan. Berikut ini akan diuraikan lebih lanjut

pembahasan mengenai hasil analisis kesenjangan yang di

peroleh dalam layanan referensi.

Bahan referensi yang dimiliki perpustakaan SMP Negeri

5 Kairatu terdiri dari kamus bahasa Indonesia, ensiklopedi

umum, peta, kitab suci, dan biografi. Belum sesuai dengan

SNP, 2011 tentang bahan referensi. Hal ini berdampak pada

pelaksanaan layanan referensi di perpustakaan yang belum

sesuai kebutuhan pemakai. Bahan pustaka ada yang belum

dimiliki dan ada yang rusak. Disebabkan, kurangnya

pengawasan dari pengelola perpustakaan serta pemberitahuan

untuk penambahan bahan referensi yang belum disampaikan

kepada pimpinan sekolah.
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Hasil wawancara dengan pemakai perpustakaan sekolah

(guru dan siswa) mengatakan: belum tersedianya bahan

referensi di perpustakaan, sehingga mereka sulit dalam

mencari arti dan makna yang dibutuhkan.

Berdasarkan hasil tersebut dapat analisa bahwa bahan

referensi sangat penting dalam memberi informasi terhadap

kebutuhan pemakai perpustakaan sebagai sumber belajar.

Karena belum tersedianya bahan referensi yang lengkap di

perpustakaan menyebabkan siswa dan guru kesulitan dalam

mencari informasi yang dibutuhkan.

4.3.3. Layanan Baca Di Tempat

Berdasarkan hasil analisis terhadap penyelenggaraan

layanan baca di tempat, menunjukan adanya kesenjangan

antara standar yang ditetapkan dengan kenyataan yang

dilakukan. Sehingga, layanan baca di tempat belum dilakukan

dengan baik sesuai dengan kebutuhan pemustaka

berdasarkan standar nasional perpustakaan. Berikut ini akan

diuraikan lebih lanjut pembahasan mengenai hasil analisis

kesenjangan yang di peroleh dalam layanan baca di tempat.

Pertama, gedung perpustakaan belum dimiliki

perpustakaan SMP Negeri 5 Kairatu. Hal ini berdampak pada

belum adanya pembagian area-area dalam ruangan

perpustakaan. Dari hasil penelitian diperoleh, kegiatan

perpustakaan dijalankan di gedung laboratorium lama, yang

ruangannya sempit untuk dinikmati pustakawan yang datang
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untuk membaca. Pandangan ini sejalan hasil wawancara

dengan pengelola perpustakaan yang mengatakan:

Selama ini kegiatan perpustakaan berlangsung di gedung

laboratorium lama, karena belum adanya gedung

perpustakaan yang baik dimilki sekolah untuk kegiatan

perpustakaan.

Sehingga, menyebebakan belum adanya penataan

ruang-ruang dalam ruangan perpustakaan, dan  ruang baca

di gabung dengan ruangkoleksi.

Kedua, sarana perpustakaan yang belum lengkap

dimiliki oleh perpustakaan SMP Negeri 5 Kairatu. Hal ini

berdampak pada pengaturan bahan pustaka yang belum

dijalankan. Pemakai perpustakaan belum bisa memanfaatkan

layanan ini dengan baik. Karena banyak buku yang belum

disusun di jajaran/rak, meja dan kursi yang kurang serta

banyak yang rusak.

Ada upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap

masalah ini. Dari hasil wawancara dengan pimpinan sekolah

dan pengelola perpustakaan, mengatakan: sudah ada upaya

yang dilakukan untuk penyediaan sarana dan prasarana

perpustakaan. Melalui pembuatan proposal kepada Dinas

Pendidikan Kabupaten dari November 2012, tetapi sampai

sekarang belum ada jawaban yang diberikan.

Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa ada

upaya yang dilakukan pihak sekolah dalam penyediaan

sarana dan prasarana penunjang kegiatan layanan sirkulasi di
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perpustakaan SMP Negeri 5 Kairatu. tetapi belum terealisai

karena belum adanya jawaban balik pemerintah terhadap

usaha yang dilakukan.

4.3.4. Layanan Teknologi Informasi Dan Komunikasi

Berdasarkan hasil analisis terhadap penyelenggaraan

layanan TIK, menunjukan adanya kesenjangan antara standar

yang ditetapkan dengan kenyataan yang dilakukan. Sehingga,

Layanan ini belum dilakukan dengan baik sesuai dengan

kebutuhan pemustaka berdasarkan standar nasional

perpustakaan. Berikut ini akan diuraikan lebih lanjut

pembahasan mengenai hasil analisis kesenjangan yang di

peroleh dalam layanan baca di tempat.

Pertama, belum dimanfaatkannya layanan TIK berupa

komputer yang sudah disediakan, untuk keperluan tugas-

tugas pustakawan dan pemustaka. Hal ini disebabkan karena

kurangnya pengetahuan dari pengelola perpustakaan

terhadap pemakaian komputer untuk kegiatan perpustakaan.

Sehingga, kegiatan perpustakaan untuk pemberian informasi

dan komunikasi belum bisa diterapkan dengan baik.

Kedua, layanan TIK berupa pemanfaatan jaringan

internet belum diperoleh untuk kegiatan pemustaka dan

pustakawa. Dalam hal memberikan informasi sesuai dengan

kebutuhan mereka. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya

jaringan internet oleh pemerintah yang menjangkau sampai ke

sekolah ini berada khusus untuk perpustakaannya.
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3.4 Upaya yang Dilakukan Dalam Meningkatkan Kinerja
Layanan Perpustakaan Sebagai Sumber Belajar.
Berdasarkan analisis kesenjangan terhadap layanan

perpustakaan yang selama ini diberikan oleh SMP Negeri 5

Kairatu, adanya kesenjangan terhadap apa yang menjadi

standar untuk dilakukan dengan kenyataan yang dilakkukan.

Berdampak kualitas layanan yang terjadi penurunan. Untuk

mengatasinya, maka upaya yang dilakukan adalah:

1. Membangun komitmen yang kuat terhadap manajemen

sekolah dalam pelaksanaan pengelolaan perpustakaan

SMP Negeri 5 kairatu. Dengan komitmen yang kuat

maka pengelolaan perpustakaan dapat berjalan dengan

baik.

2. Membangun hubungan kerjasama yang baik dengan

komite dan pihak lain yang dapat membantu dalam

upaya pengembangan perpustakaan sekolah.  Walaupun

komite sekolah selama tidak berperan karena

kurangnya informasi yang diberikan kepala sekolah,

tetapi dengan informasi lewat kerjasama yang dibangun

maka peran komite dapat dilaksanakan.

3. Permohonan bantuan diajukan kepada pemerintah,

terhadap kebijakan-kebijakannya dalam membantu

pengembangan perpustakaan sekolah. Melalui

penyediaan fasilitas perpustakaan, sarana dan

prasarana, perabot perpustakaan, koleksi/bahan

pustaka, serta pendanaan terhadap pengelola/petugas

perpustakaan.
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4. Melakukan promosi perpustakaan lewat penghargaan-

penghargaan berupa; memberikan hadiah kepada siswa

yang rajin membaca di perpustakaan, pemutaran film-

film pendidikan di dalam ruangan perpustakaan dan

membuat jam kunjung perpustakaan yang terintegrasi

dengan kurikulum.




