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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Manajemen sarana pendidikan sangat dibutuhkan dalam penyelenggraan 

pendidikan yang di dalamnya terdapat manajemen perpustakaan yang merupakan 

bagian penting dari lembaga sekolah oleh karena itu peran tenaga perpustakaan 

salah satu bagian penting dalam memajukan perpustakaan sekolah. Perpustakaan 

sekolah adalah suatu unit kerja yang merupakan bagian integral dari lembaga 

pendidikan sekolah, yang berupa penyimpanan koleksi bahan pustaka yang diatur 

secara sistematik dengan cara tertentu untuk di gunakan oleh siswa dan guru 

sebagai suatu sumber informasi.
1
 Perpustakaan sekolah sangat membutuhkan 

suberdaya manusia, dengan demikian dibutuhkan sumberdaya yang berkualitas, 

seperti halnya dalam sebuah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pertanian 

Terpadu Provinsi Riau yang sangat membutuhkan sumberdaya manusia untuk 

meningkatkan kualitas sekolah tersebut yang tidak hanya tenaga pendidik tetapi 

juga tenaga kependidikan salah satunya dalam bidang perpustakaan di perlukan 

petugas perpustakaan sekolah dalam melayani dan mengelola perpustakaan 

dengan baik untuk kebutuhan belajar peserta didik maupun kebutuhan sekolah 

tersebut. 

Sekolah pada umumnya telah memiliki perpustakaan yang dikelola dan di 

selenggarakan sekolah untuk memenuhi standar nasional perpustakaan, maka di 
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perlukan koleksi buku pelajaran yang ditetapkan sebagai buku wajib pada sekolah 

tersebut, dalam melengkapi kebutuhan peserta didik dan pendidik diharapkan 

mampu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kepala perpustakaan sekolah 

merupakan seseorang yang diberi tanggung jawab untuk mengelola pepustakaan 

sekolah. Tugas kepala perpustakaan merupakan membuat perencanaan, 

pembinaan, pengembangan perpustakaan sekolah, mendayagunakan semua 

sumber daya dan materil, mengadakan koordinasi dan pengawasan terhadap 

semua kegiatan perpustakaan sekolah.
2
 

Petugas perpustakaan sekolah adalah seseorang yang telah diangkat oleh 

pejabat (kepala sekolah) yang berwenang untuk menjabat atau melaksanakan 

tugas-tugas sehubungan dengan penyelenggaraan perpustakaan sekolah.
3
 

Pengguna atau pengunjung perpustakaan yaitu seorangan, sekelompok orang yang 

memanfaatkan semua fasilitas layanan yang ada di perpustakaan, Oleh sebab itu 

dalam memanfaatkan fasilitas tersebut tenaga perpustakaan perlu memberikan 

layanan yang baik agar sebagai pengguna layanan  dapat memanfaatkan 

perpustakaan sebagai sumber belajar mengajar sehingga dapat menunjang 

pembelajaran di sekolah. Layanan adalah suatu aktifitas yang tidak terwujud yang 

memberikan tingkat kepuasan bagi pemakai jasa tersebut, tetapi tidak dapat 

disimpan atau dipindahkan. Kepuasan pengguna merupakan respon setelah 

pengguna membandingkan pelayanan yang dirasakan dengan pelayanan yang 
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diharapkan.
4
 Oleh sebab itu tugas dari perpustakaan sekolah adalah menunjang 

proses pendidikan dengan menyediakan bahan-bahan bacaan sesuai dengan 

kurikulum sekolah dan ilmu pengetahuan tambahan lainnya.
5
 Tujuannya agar 

pendidikan dan layanan perpustakaan berlangsung dengan lancar.  

Banyak perpustakaan sekolah SLTP, SMA/K yang hanya membuka 

perpustakaan pada jam-jam istirahat saja. Kondisi seperti ini kurang 

menguntungkaan bagi kualitas layanan perpustakaan secara keseluruhan, layanan 

perpustakaan sebaiknya dibuka setiap hari sesuai dengan jam kerja kantor dan 

sekolah yang bersangkutan.
6
 Pekerjanaan melayani pengunjung dan pemakai 

dilakukan oleh staf layanan perpustakaan, agar staf bagian layanan tersebut dapat 

melakukan pekerjaannya dengan baik, maka mereka harus dipersiapkan dengan 

sebaik-baiknya. Persiapan itu antara lain meliputi penampilan fisik dan mental 

seperti kemampuan, wawasan dan keterampilan administratif dan operasional, 

menguasai teknik berkomunikasi dan berkepribadian ramah, luwes dan menarik.
7
 

Bentuk rill layanan perpustakaan yaitu: 

a) Layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan/yang dikehendaki 

masyarakat pemakai. 

b) Berorientasi kepada pemakai 

c) Berlangsung cepat waktu dan tepat sasaran 

d) Menarik dan menyenangkan. 
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e) Bervariatif  

f) Mengundang rasa ingin kembali 

g) Bersifat informatif, membimbing dan mengarahkan. 

Layanan perpustakaan salah satu kegiatan utama disetiap perpustakaan. 

Layanan yang baik adalah yang dapat memberikan rasa senang dan puas kepada 

pemakai.
8
 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pertanian Terpadu Provinsi Riau, 

memiliki perpustakaan yang terletak di tengah-tengah sekolah, bukunya di 

datangkan dari Pemerintah Provinsi Riau. Masih ada peserta didik yang 

menanyakan letak buku yang di butuhkan. Jadi, Sekolah Menengah Kejuruan 

Negeri Pertanian Terpadu Provinsi Riau perpustakaannya sudah tersusun rapi, 

namun masih ada beberapa buku yang jarang  digunakan dan diminati peserta 

didik sehingga buku tersebut berdebu. Karena  buku tersebut edisi lama yang 

terletak di bagian rak ruangan perpustakaan.  

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri Pertanian Terpadu Provinsi Riau pada tanggal 28 

februari 2018, peneliti menemukan gejala-gejala sebagai berikut: 

1. Pengunjung perpustakaan masih kurang paham dalam mencari buku 

menggunakan Digital Library. 

2. Ketika peserta didik mencari buku, masih ada yang menanyakan letak buku 

yang mereka butuhkan. 

                                                           
8
 Ibid, h. 90. 



5 
 

3. Perpustakaan tertata rapi namun masih ada buku yang jarang digunakan 

karena jarang diminanti peserta didik yang mengakibatkan buku tersebut 

berdebu. 

4. Masih ditemukannya peserta didik ya 

5. ng membawa makanan dan makan di dalam perpustakaan. 

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala di atas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan suatu penelitian, Manajemen Perpustakaan sekolah untuk 

menunjang proses pendidikan, yang hasilnya akan dibuat peneliti dalam bentuk 

karya ilmiah dengan judul “Layanan Perpustakaan di Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri Pertanian Terpadu Provinsi Riau”.  

B. Penegasan Istilah 

Penulis merasa perlu menejelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam 

judul agar tidak terjadi kesalah pahaman dan kekeliruan dalam memahami istilah 

tersebut, yaitu: 

1. Layanan  

Layanan adalah suatu aktifitas yang tidak terwujud yang memberikan 

tingkat kepuasan bagi pemakai jasa tersebut, tetapi tidak dapat disimpan atau 

dipindahkan. Kepuasan pengguna merupakan respon setelah pengguna 

membandingkan pelayanan yang dirasakan dengan pelayanan yang diharapkan.
9
  

Sedangkan menurut peneliti layanan suatu kegiatan yang bentuknya tidak 

terwujud namun bisa dirasakan  kepuasannya ketika telah mendapat pelayanan 

yang telah diberikan kepada petugas perpustakaan.  
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2.    Perpustakaan sekolah 

Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang ada di lingkungan 

sekolah. Diadakannya perpustakaan sekolah untuk tujuan memenuhi kebutuhan 

informasi bagi masyarakat di lingkungan sekolah yang bersangkutan, khususnya 

para guru dan murid. Perpustakaan berperan sebagai media dan sarana untuk 

menunjang kegiatan proses belajar mengajar (PMB) di tingkat sekolah. Oleh 

karena itu, perpustakaan merupakan bagian integral dari program 

penyelenggaraan pendidikan tingkat sekolah.
10

 

Sedangkan menurut peneliti layanan perpustakaan adalah unsur yang 

penting dan utama untuk menjalankan kegiatan secara langsung maupun tidak 

langsung dengan pemustaka di dalam perpustakaan agar bisa memanfaatkan 

layanan perpustakaan dengan baik sehingga dapat menujang pembelajaran di 

sekolah. 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut bahwa kajian pokok 

penelitian ini adalah, layanan perpustakaan maka dapat diidentifikasikan 

masalah-masalah sebagai berikut:  

a. Layanan Perpustakaan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pertanian 

Terpadu Provinsi Riau. 

b. Faktor yang mendukung Layanan Perpustakaan di Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri Pertanian Terpadu Provinsi Riau. 
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c. Faktor pendukung dalam layanan Perpustakaan di Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri Pertanian Terpadu Provinsi Riau. 

d. Faktor penghambat yang muncul dalam layanan Perpustakaan di Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri Pertanian Terpadu Provinsi Riau. 

2. Batasan Masalah 

 Dari latar belakang dan identifikasi masalah, perlu disusun batasan 

terhadap masalah yang akan diteliti dengan tujuan supaya penelitian lebih 

terfokus sehingga sesuai dengan tujuan dan manfaat yang dirumuskan. 

Masalah dalam kajian ini dibatasi kepada, bagaimana Layanan Perpustakaan 

di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pertanian Terpadu Povinsi Riau dan 

faktor yang mendukung Layanan Perpustakaan di Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri Pertanian Terpadu Povinsi Riau. 

3. Rumusan Masalah 

Dari batasan-batasan masalah di atas penulis merumuskan masalah dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  

a. Bagaimana Layanan Perpustakaan di Sekolah Menengah Kejuruan 

Negeri Pertanian Terpadu Povinsi Riau? 

b. Apa faktor yang mendukung Layanan Perpustakaan di Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri Pertanian Terpadu Provinsi Riau? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan fokus masalah di atas, maka tujuan penelitian ini bertujuan 
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a. Layanan Perpustakaan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pertanian 

Terpadu Provinsi Riau. 

b. Faktor yang mendukung Layanan Perpustakaan di Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri Pertanian Terpadu Provinsi Riau. 

2. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat:  

a. Bagi penulis, sebagai syarat untuk menyelesaikan program sarjana strata 

satu (S1) pada jurusan Manajemen Pendidikan Islam konsentrasi 

Administrasi Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. 

b. Bagi mahasiswa dan pihak umum, sebagai referensi untuk menambah 

wawasan keilmuan dalam bidang keilmuan manajemen Perpustakaan untuk 

meningkatkan layanan perpustakaan. 

c. Bagi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pertanian Terpadu Provinsi Riau 

sebagai sumbangan pemikiran guna  dalam layanan  perpustakaan sekolah. 

d. Sebagai bahan masukan di sekolah dalam layanan perpustakaan di sekolah 

e. Bagi jurusan Manajemen Pendidikan Islam konsentrasi Administrasi 

Pendidikan sebagai bahan informasi untuk panduan skripsi mahasiswa 

berikutnya. 

 

 

 

 


