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bab II 

LANDASAN TEORI  

A. Kerangka Teoritis 

1. Manajemen Perpustakaan Sekolah 

 Perkembangan zaman saat ini ditandai dengan terjadinya perubahan 

yang sangat cepat, perubahan dalam segala bidang kehidupan masyarakat. 

Perpustakaan sebagai lembaga yang orientasinya melayani masyarakat 

penggunanya, harus tanggap dengan perubahan itu kalau tidak ingin 

ditinggalkan. Perpustakaan harus cepat beradaptasi dengan perkembangan 

yang terjadi, bukannya mengisolir dalam dunianya sendiri.
1
  

Perpustakaan sebagai sumber daya informasi menjadi tulang 

punggung gerak majunya suatu institusi khususnya institusi pendidikan 

dengan adanya tuntutan untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan 

informasi yang sangat cepat dan terus berubah.
2
 

Keberadaan perpustakaan baik perpustakan umum, perpustakaan 

perguruan tinggi dan perpustakaan sekolah, merupakan sarana untuk 

mendukung proses terbentuknya masyarakat yang cerdas.Perpustakaan 

Sekolah/Madrasah memiliki peran yang sangat esensial dalam mendukung 

pencapaian tujuan pendidikan nasional, maka dari itu setiap sekolah harus 

memiliki perpustakaaan sebagai salah satu prasarana pendidikan sebagaimana 

                                                             
1 Wiji Suwarno, S.Pd.I., M.Hum, Organisasi Informasi Perpustakaan,( Jakarta, 

Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 7 
2
  Andi Ibrahim, S.Ag, S.S, M.Pd. Pengantar Ilmu Perpustakaan Dan 

Kearsipan. (Jakarta, Gunadarma Ilmu. 2015), hlm 1 
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yang disebutkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Pasal 45 mengenai Sarana dan Prasarana Pendidikan, yang 

kemudian dalam Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan, pada Pasal 1 point 9 disinggung mengenai standar 

sarana dan prasarana pendidikan, yaitu “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”. 

Selanjutnya untuk memperkuat keberadaan perpustakaan sebagai 

salah satu prasarana pendidikan, maka lahirlah Undang-Undang No. 43 

Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Pada Pasal 23 ayat (1) dalam Undang-

undang tersebut dinyatakan bahwa “Setiap sekolah/madrasah 

menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional 

perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendididkan.” Untuk 

mengetahui lebih jauh mengenai Standar Ruang Perpustakaan Sekolah secara 

umum dapat dilihat pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 

Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah 

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah 

Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah 

(SMA/MA).  
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Untuk acuan lebih jauh mengenai manajemen Perpustakaan Sekolah 

dapat dilihat pada Standar Nasional Indonesia Bidang Perpustakaan dan 

Kepustakawanan, yaitu SNI 7329 : 2009 Perpustakaan Sekolah. Selanjutnya 

pada tahun 2011, Perpustakaan Nasional RI sebagai lembaga pembina 

perpustakaan di Indonesia berhasil menyusun Standar Nasional Perpustakaan 

(SNP) bidang Perpustakaan Sekolah dan Perguruan Tinggi, yaitu: (1) SNP 

007:2011 Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; (2) SNP 

008:2011 Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah; 

(3) SNP 009:2011 Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah; 

(4) SNP 010:2011 Perpustakaan Perguruan Tinggi. 

Berdasarkan UU no 43 tahun 2007 BAB I Pasal 1 mengatakan, 

perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan 

atau karya rekam secara professional dengan system yang baku guna 

memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan 

rekreasi para pemustaka. 

Dalam hal ini perpustakaan hendaknya bisa memenuhi kebutuhan 

sebagaimana dinyatakan pada BAB yang sama, pasal 3  bahwa perpustakaan 

berfungsi  sebagai wahana  pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan 

rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Agar 

perpustakaan dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan baik dan benar, 

perpustakaan harus di kelola dengan manajemen perpustakaan yang sesuai 

dengan fungsi –fungsi manajemen. Basuki mengatakan bahwa perpustakaan 

sekolah bertujuan menyerap dan menghimpun informasi, mewujudkan suatu 
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wadah pengetahuan yang terorganisasi, menumbuhkan kemampuan 

menikmati pengalaman imajinatif, membantu perkembangan kecakapan 

bahasa dan daya pikir, mendidik siswa agar menggunakan dan memelihara 

bahan pustaka secara efisien serta memberikan dasar  ke arah studi mandiri.
3
 

a. Pengertian Manajemen 

Istilah manajemen dilihat dari segi bahasa menurut Muchtar Effendy 

berasal dari bahasa Inggris, yakni dari kata kerja to manage yang bersinonim 

dengan kata to hand yang berarti mengurus, to control memeriksa dan to guide 

yang berarti memimpin. Jadi apabila dilihat dari arti secara etimologi, 

manajemen berarti pengurusan, pengendalian, memimpin atau membimbing.
4
 Di 

dalam kamus pelajar manajemen diartikan yaitu penggunaan sumberdaya secara 

efektif untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran.
5
. Dalam pendidikan 

manajemen diartikan sebagai aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan 

agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan 

sebelumnya.
6
 

Menurut Tata Sutabri, S.Kom manajemen adalah sebagai proses atau 

kegiatan yang menjelaskan apa yang dilakukan manajer pada operasional 

organisasi mereka untuk merancangkan, mengorganisasikan, memprakarsai dan 

mengendalikan operasi, mereka merencanakan dengan menetapkan strategi, 

                                                             
3 Sulistyo- Basuki, Periodisasi Perpustakaan Indonesia,( Bandung, Remaja 

Rosdakarya. 1994),  hlm 56 
4  Mochtar Effendy,  Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam, 

(Jakarta, PT Bhatara Karya Aksa, 1986), hlm 6 
5
 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Pelajar. (Jakarta, Pusat 

Bahasa, 2003), hlm 399 
6
  Made Pidarta,  Manajemen Pendidikan Indonesia,( Jakarta: Bina Aksara. 1988), 

hlm 4 
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tujuan, dan memilih arah pindahan yang terbaik untuk mencapai yang 

direncanakan.
7
 

 Terry merumuskan bahwa manajemen adalah suatu proses mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan dahulu dengan mempergunakan kegiatan-kegiatan 

orang lain.
8
 Sedangkan Sarwoto secara singkat menyatakan bahwa manajemen 

adalah persoalan mencapai suatu tujuan-tujuan tertentu dengan suatu kelompok 

orang-orang. 
9
  

Menurut Winardi, manajeman merupakan sebuah proses khas, yang 

terdiri dari tindakan-tindakan : perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan 

dan pengawasan, yang dilakukan menentukan serta mencapai sasaran-sasaran 

yang telah ditetapkan melalui pemamfatan sumber-sumber lain.
10

 Ibrahim 

Bafadal menyatakan bahwa manajemen merupakan proses pendayagunaan 

semua sumber daya dalamrangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
11

 

Menurut Arsyad (2003) yang dikutip oleh Iskandar mengatakan para 

ahli ilmu perpustakaan memandang hakikat manajemen pada dasarnya adalah 

mengoptimalkan kontribusi manusia, material, anggaran untuk mencapai tujuan 

perpustakaan, Dalam manajemen diperlukan teknik mengorganisasi prioritas-

prioritas, memotivasi staf, dan mempergunakan sumber daya untuk memperoleh 

                                                             
7
  Tata Sutabri, Sistem Informasi Manajemen, (Yogyakarta: Andi), hal. 54 

8
  J. Pangkylim, Manajemen Suatu Pengantar, ( Jakarta, Gladia Indonesia, 1982), 

hal. 38 
9  Sarwoto, Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 

1978 ), hal. 44 
10  Winardi, Asas-Asas Manajemen, ( Bandung : Alumni, 1983 ), hal. 4 

11
  Ibrahim Bafadal, Manajemen Perlengkapan Sekolah Teori dan Aplikasinya, 

(Jakarta, Bumi Aksara.2008), hlm 1. 
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efisiensi yang optimal dan bermanfaat untuk merealisasikan layanan 

perpustakaan.
12

 

Dengan berbagai uraian pengertian manajemen tersebut, dapat  diambil 

kesimpulan bahwa yang dikatakan Manajemen adalah ilmu dan seni yang 

digunakan untuk menggunakan sumber-sumber yang ada secara efektif dalam 

rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan. 

b. Pengertian Perpustakaan 

Perpustakaan berasal dari kata pustaka artinya buku atau kitab. 
13

Definisi 

lain mengacu pada kumpulan buku atau akomodasi fisik tempat buku di kumpul 

susunkan untuk keperluan bacaan, studi, kenyamanan maupun kesenangan. Jadi 

dalam ancangan tempat ini, konsep perpustakaan mengacu pada bentuk fisik 

tempat penyimpanan buku (dalam arti luas) maupun sebagai kumpulan buku 

yang disusun untuk keperluan pembaca.
14

 

Perpustakaan adalah mencakup suatu ruangan, bagian dari 

gedung/bangunan atau gedung tersendiri yang berisi buku-buku koleksi, yang 

diatur dan di susun sedemikian rupa, sehingga mudah untuk dicari dan 

dipergunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh pembaca.
15

 Lasa Hs juga 

mengatakan, pada hakikatnya, perpustakaan madrasah merupakan sistem 

pengelolaan sumber informasi dengan ilmu perpustakaan oleh tenaga terdidik 

                                                             
12

  Iskandar,  Manajemen Dan Budaya Perpustakaan, (Bandung: Refika Aditama. 

2016), hlm 3. 
13  Sulistyo- Basuki,  Periodisasi Perpustakaan Indonesia. (Bandung: PT Remaja 

Rosda Karya. 1994),  hlm 1 
14

  Ibid. 
15

  Sutarno NS. Perpustakaan dan Masyarakat. (Jakarta: Sagung Seto. 2006),  hlm 

11. 
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bagi para guru, siswa, maupun para karyawan.
16

Dan Perpustakaan menurut UU 

No.43 Tahun 2007 Pasal 1 menyatakan : Perpustakaan adalah institusi pengelola 

koleksi karya tulis, karya cetak dan atau karya rekam secara profesional dengan 

sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, 

informasi dan rekreasi para pemustaka. Ciri utama sebuah perpustakaan ialah 

adanya unsur pakai terhadap koleksi yang dimiliki. Jadi perpustakaan bukan 

hanya sekedar koleksi buku, bukan sekedar “fosil ilmu pengetahuan”, melainkan 

sebuah koleksi buku yang berfungsi untuk dimanfaatkan. Agar koleksi tersebut 

dapat dimanfaatkan/digunakan secara efisien, maka koleksi itu harus di proses 

dan diurus.
17

  

Manajemen Perpustakaan adalah  proses  mengatur, mengarahkan, 

membimbing, mengendalikan, memepengaruhi SDP (Sumber Daya 

Perpustakaan) sehingga dapat bekerja, berkarya, melakukan tugas-tugas 

kepustakawanan agar berjalan sesuai dengan tugas, fungsi dan tujuan 

perpustakaan.
18

 

UU No 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan Pasal 23 mengatakan  

Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi 

standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional 

Pendidikan (ayat 1) Perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat 1 wajib memiliki 

koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan 

                                                             
16

  Lasa Hs. Membina Perpustakaan Madrasah Dan Sekolah Islam. 

(Yogyakarta: Adicita Karya Nusa. 2002), hlm 2  
17

 Noerhayati S. Pengelolaan Perpustakan jilid 1, (Bandung: Alumni. 

1987) hlm 85 
18  Iskandar,  Manajemen Dan Budaya Perpustakaan,  (Bandung:  Refika 

Aditama, 2016),  hlm 2. 
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pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani 

semua peserta didik dan pendidik(ayat 2) 

Dari paparan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang dikatakan 

perpustakaan adalah suatu tempat untuk mengumpulkan, menyimpan, 

mengelola, dan mengatur koleksi bahan pustaka secara sistematis untuk 

dipergunakan oleh pemakai sebagai sumber informasi sekaligus sebagai sarana 

belajar yang menyenangkan. 

c. Manajemen Perpustakaan Sekolah 

 Menurut Supriyadi, perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang 

diselenggarakan di sekolah guna menunjang program belajar mengajar di 

lembaga pendidikan formal tingkat sekolah baik Sekolah Dasar maupun 

Ssekolah Menengah, baik sekolah umum maupun sekolah lanjutan.
19

 Carter V 

Good (Dalam Ibrahim Bafadal, 2011)
20

juga pernah memberikan suatu definisi 

terhadap perpustakaan sekolah. Ia menjelaskan bahwa perpustakaan sekolah 

merupakan koleksi yang di organisasi di dalam suatu ruang agar dapat 

digunakan oleh murid-murid dan guru-guru. Didalam penyelenggaraannya, 

perpustakaan sekolah tersebut diperlukan seorang pustakawan yang bisa di ambil 

dari salah seorang guru. Ia menjelaskan sebagai berikut : an organized collection 

                                                             
19

 Supriyadi, Pengantar Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah, (Tanpa 

Penerbit: Malang, 1982) hlm 5 
20 Ibrahim Bafadal, Pengelolaan Perpustakaan Sekolah, Ibid, hlm 4 
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of housed in a school for the use of pupils and teachers and in charge of 

librarian of a teacher.(Carter V. Good, 1945, 241)
21

 

Untuk mengelola perpustakaan sekolah sebaiknya ditunjuk seorang guru 

yang dianggap mampu mengelola perpustakaan. Apabila yang mengelola 

perpustakaan sekolah adalah seorang guru, maka akan mudah mengintegrasikan 

penyelenggaraan perpustakaan sekolah dengan proses belajar mengajar. 

Sehingga Perpustakaan sekolah yang merupakan  kumpulan bahan pustaka, baik 

berupa buku-buku maupun bukan buku (non book material) yang diorganisasi 

secara sistematis dalam suatu ruang dapat membantu murid-murid dan guru-guru 

dalam proses belajar mengajar di sekolah.  

Manajemen perpustakaan sekolah adalah proses penerapan fungsi-

fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, 

pengendalian) sumber daya  untuk pencapaian tujuan perpustakaan sekolah  

secara efektif dan efesien. Sebuah perpustakaan, akan bergerak dengan benar 

sesuai aturan  karena adanya seorang pustakawan. Tanpa adanya pustakawan, 

semuanya tidak akan berjalan seperti harapan dan tujuan adanya perpustakaan 

pun tidak tercapai. Salah satu tujuan utama manajemen tenaga perpustakaan 

sekolah ialah agar semua anggota staf harus memiliki pemahaman yang jelas 

mengenai kebijakan jasa perpustakaan, tugas dan tanggung jawab yang jelas, 

                                                             
21 Ibid 
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kondisi peraturan yang sesuai menyangkut pekerjaan dan gaji yang kompetitif 

yang mencerminkan profesionalisme pekerjaan.
22

 

Ketika  menunjuk seseorang sebagai tenaga perpustakaan hendaklah  

sesuai dengan ketentuan, agar manajemen  perpustakaan dapat terwujud dan 

perpustakaan benar-benar menjadi wadah yang nyaman. Seorang pustakawan 

hendaknya tenaga perpustakaan minimal lulusan D2/D3 ilmu perpustakaan. 

Apabila keadaan belum memungkinkan, untuk sementara dapat diangkat 

tenaga lulusan SMU/ atau yang sederajat ditambah pendidikan dan pelatihan 

bidang perpustakaan.
23

 

Pustakawan sekolah memberikan layanan informasi tentang bahan 

perpustakaan (koleksi/bahan pustaka) kepada pemustaka agar bahan pustaka 

yang dimiliki oleh perpustakaan sekolah dapat dimanfaatkan dengan sebaik-

baiknya oleh pemustaka untuk mendukung kegiatan belajar mengajar (KBM). 

Satu hal yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan bahwa ppustakawan 

sekolah harus mempunyai kompetensi untuk memahami karakteristik dan 

kebutuhan pemustakanya. Hal ini mengingat kepribadian masing-masing 

individu pemustaka sangat beragam, sehingga upaya memahami psikologi 

pemustaka sangat penting dalam setiap layanan. intinya untuk orientasi pada 

kepuasan layanan, secara konkret seperti mengetahui informasi yang 

dibutuhkan pemustaka, mengetahui koleksi yang dibutuhkan, sampai dengan 

mampu memahami karakter pemustakanya. 

                                                             
22

  Ibid hlm 14 
23  Lasa Hs. Membina Perpustakaan Madrasah Dan Sekolah Islam, Op. Cit,. Hlm 7 



 
 

 
 

18 

Untuk memahami kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yang 

mendapat tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan sekolah atau guru 

pustakawan (teacher-librarian), harus melihat kepada hirarki tujuan pendidikan, 

yaitu pada tujuan sekolah: apa yang dilakukan oleh sekolah untuk mencapai 

tujuannya, tujuan perpustakaan sekolah: apa yang dilakukan oleh perpustakaan 

sekolah untuk mendukung sekolah dalam mencapai tujuannya, tujuan pustakawan 

sekolah: apa yang harus dilakukan oleh guru pustakawan untuk mendukung 

perpustakaan sekolah untuk mencapai tujuannya dan keterampilan apa yang perlu 

dikuasai oleh pustakawan untuk melaksanakan tugasnya.
24

    

 Perpustakaan tidak akan mencapai peran dan fungsinya jika tidak 

melibatkan manajemen dalam pelaksanaannya.
25

 Perpustakaan dalam 

pengelolaannya harus mempunyai pedoman agar tujuan yang diinginkan bisa 

tercapai. Antara perpustakaan dan manajemen tidak bisa dipisahkan. 

Seorang Kepala perpustakaan harus memiliki kompetensi Manajerial yang 

meliputi kompetensi (1) memimpin tenaga perpustakaan sekolah/madrasah 

dengan sub kompetensi : mengarahkan tenaga perpustakaan untuk bekerja secara 

efektif dan efisien, membina tenaga perpustakaan untuk pengembangan pribadi 

dan karis, menjadi teladan dalam melaksanakan tugas. (2) Merencanakan program 

perpustakaan sekolah/madrasah dengan sub kompetensi  merencanakan program 

pengembangan, merencanakan pengembangan sumber daya perpustakaan dan 

                                                             
24 Muhammad Tawwaf,  Manajemen Perpustakaan : Panduan Praktis Bagi Guru 

Sekolah/Madrasah, (Pekanbaru, Tanpa Penerbit,  2016), hlm 8 
25

  Iskandar, Manajemen Dan Budaya Perpustakaan, (Bandung: Refika Aditama, 2016), 

hlm. 7. 
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merencanakan anggaran. (3) melaksanakan program perpustakaan 

sekolah/madrasah dengan sub kompetensi : melaksanakan program 

pengembangan, melaksanakan penegmbangan sumber daya perpustakaan, 

memanfaatkan anggaran sesuai program, mengupayakan bantuan finansial dari 

berbagai sumber (4) Memantau pelaksanaan program perpustakaan 

sekolah/madrasah dengan sub kompetensi : memantau pelaksanaan program 

pengembangan, memantau pengembangan sumberdaya perpustakaan, memantau 

penggunaan anggaran (5) Mengevaluasi program perpustakaan sekolah/madrasah 

dengan sub kompetensi : mengevaluasi program pengembangan, mengevaluasi 

prengembangan sumber daya perpustakaan dan mengevaluasi pemanfaatan 

anggaran.
26

 

 Manajer perpustakaan perlu mempelajari manajemen agar dapat 

memimpin di perpustakaan dengan baik dan benar. Peran manajemen dalam 

perpustakaan yaitu : 
27

 

1. Sebagai ilmu yang perlu dikuasai, dipelajari, dan dipahami oleh setiap 

pemimpin agar mampu mengatur semua sumber daya yang ada di 

perpustakaan agar dapat berjalan seiring untuk mencapai tujuan 

perpustakaan 

2. Sebagai acuan dalam pelaksanaan system berbasis pemustaka agar tetap 

berjalan dengan baik sesuai perencanaan dan tujuan yang telah ditetapkan. 

                                                             
26 Indonesia,  Peraturan Menteri Pendidikan Nasioanl Republik Indonesi nomor 25 tahun 

2008, Jakarta: Diknas, 2008 
27

  Ibid. hlm. 8. 
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3. Sebagai suatu aktivitas yang dapat merealisasikan tujuan dan sasaran dari 

kinerja perpustakaan. 

4. Sebagai sarana yang mampu mempersatukan sumber daya pustakawan 

untuk bertindak dan bekerja sama dalam mencapai visi dan misi 

perpustakaan. 

Menurut Hani Handoko, fungsi manajemen ada lima, yaitu “fungsi yang 

paling penting planning, organizing, staffing, leading, dan controlling.”
28

 

Sementara menurut Winardi diantara beberapa fungsi dasar manajemen adalah 

meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pergerakan 

(actuating), pengawasan (controlling).
29

 Manajemen sebagai proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota 

organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan 

organisasi yang telah direncakan. Manajemen adalah keterampilan untuk meramu 

komponen dan unsur yang terlibat dalam suatu system untuk mencapai hasil atau 

tujuan yang direncanakan
30

 

Dalam mengelola perpustakaan, harus memperhatikan  4 fungsi 

manajemen, yaitu, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan 

terhadap perpustakaan, sebagaimana yang diungkapkan   George R Terry, fungsi 

manajemen terdiri dari planning, organizing, actuating dan controlling.
31

   

1. Perencanaan (planning) 

                                                             
28  Hani Handoko,  hlm. 23. 
29

  Winardi, Asas-Asas Manajemen, (Bandung, Alumni, 1983),  hlm 63 
30

  Wahyu Supriyanto dan Ahmad Muhsin, Teknologi Informasi Perpustakaan: Strategi 

Perancangan Perpustakaan Digital, (Jakarta: Kanisius 2008), hlm. 142.  
31

  M Manulang, Dasar-Dasar Manajemen, (Jakarta : Ghlmia Indonesia, 1985),  hlm 19 
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Kegiatan pertama dalam manajemen adalah perencanaan atau membuat 

rencana berupa perhitungan dan penentuan tentang apa yang akan dijalankan 

dalam mencapai tujuan tertentu.
32

Perencanaan (planning) sesuatu kegiatan 

yang akan dicapai dengan cara dan proses, suatu orientasi masa depan, 

pengambilan keputusan,, dan rumusan berbagai masalah secara formal dan 

terang.
33

 

 Perpustakaan sebagai lembaga yang selalu berkembang/ library is the 

growing organism) memerlukan perencanaan dalam pengelolaan, meliputi 

bahan informasi, sumber daya manusia, dana, gedung/ruang, sistem dan 

perlengkapan. Tanpa adanya perencanaan yang memadai, maka tidak jelas 

tujuan yang akan dicapai, tumpang tindihnya pelaksanaan, dan lambannya 

perkembangan perpustakaan.
34

 

 Jadi perencanaan adalah memilih kegiatan yang akan dilakukan dengan 

mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang, yang mana 

perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, sejak periode 

sekarang pada saat rencana dibuat. 

2. Pengorganisasian (Organizing) 

Fungsi pengorganisasian sangat menentukan kelancaraan pelaksanaan berupa 

pengaturan lebih lanjut mengenai kekuasaan, pekerjaan, dan tanggung jawab 
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  Hartono, Op Cit Hlm 47  
33  Soebijanto Wirojoedo, Teori Perencanaan Pendidikan,  (Yogyakarta, Liberty, 1985), 

hlm 6 
34 Lasa Hs, Manajemen Perpustakaan, (Yogyakarta, Gama Media, 2005), hlm. 57. 
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sehingga setiap orang tahu apa kedudukan, tugas, fungsi, pekerjaan, tanggung 

jawab, kewajiban, dan hak serta wewenangnya.
35

 

Pengorganisasian merupakan penyatuan langkah dari seluruh kegiatan 

yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen dalam suatu lembaga. Penyatuan 

langkah ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. 

Proses pengorganisasian suatu perpustakaan akan berjalan dengan baik apabila 

memil;iki sumber daya, sumber dana, prosedur, koordinasi dan pengarahan 

pada langkah-langkah tertentu. Koordinasi sebenarnya merupakn proses 

pengintegrasian tujuan-tujuan pada satuan terpisah dalam suatu lembaga untuk 

mencapai suatu tujuan lembaga/perpustakaan secara efisien.
36

 

Mengorganisasikan adalah proses mengatur mengalokasikan pekerjaan, 

wewenang, sumber daya di antara anggota organisasi, sehingga mereka dapat 

mencapai sasaran organisasi.
37

 Pengorganisasian adalah tindakan 

mengusahakan hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, hingga 

mereka dapat bekerja sama secara efisien dan demi memperoleh kepuasan 

pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan 

tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.
38

 

Pengorganisasian dilaksanakan dengan tahapan : 

1. Penstrukturan 

2. Pemilihan dan penunjukan staf 

3. Fungsionalisasi 
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 Hartono, Loc. Cit, hlm.49. 
36 Lasa Hs. Manajemen Perpustakaan, Op-Cit, hlm 275 
37

  James A.F. Stoner. Manajemen , (Jakarta, Prenhlmlindo, 1996), hlm .11. 
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  Winardi, Op Cit, hlm. 217. 
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4. Kepala unit kerja 

5. Tanggung jawab manajemen perpustakaan.
39

 

Struktur organisasi yang efektif akan merefleksikan tujuan dan sasaran. 

Dengan adanya struktur, program-program dari kegiatan yang hampir sama 

akan dapat diidentifikasi lalu dikelompokkan dalam suatu unit kerja dalam 

rangka pencapaian tujuan perpustakaan.
40

 

Sedangkan menurut Standar Nasional Perpustakaan, Struktur 

organisasi 
41

 sebuah perpustakaan sebagai berikut  

- struktur organisasi perpustakaan sekolah mencakup kepala perpustakaan, 

layanan pemustaka dan layanan teknis (pengadaan, pengolahan), layanan 

teknologi informasi dan komunikasi. - Struktur perpustakaan sekolah langsung 

di bawah kepala sekolah. - Struktur organisasi perpustakaan sekolah sebagai 

berikut:  

  Kepala Sekolah  

 

   

       Kepala  
Perpustakaan                 

 

   

Layanan 

Teknis 

 Layanan Pemustaka  Layanan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi 
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      Menurut Iskandar, Fungsi pengorganisasian di perpustakaan meliputi :
42

 

1. Menjelaskan secara rinci tugas, wewenang, dan tanggung jawab 

setiap bagian yang ada di perpustakaan termasuk tugas perindividu 

2. Memberi kewenangan, ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan 

hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan pada masing-

masing pustakawan 

3. Menjamin perpustakaan dapat berjalan sesuai alur yang ditentukan 

dengan tetap berprinsip pada pemberian layanan berkualitas 

4. Terlaksananya visi dan misi perpustakaan dengan tetap 

menjalankan seluruh aktivitas pustakawan dengan lancar, dan 

sesuai dengan harapan. 

3. Penggerakan (actuating) 

Dalam rangka menjalankan organisasi, perpustakaan sekolah membuat 

program kerja tahunan yang mengacu pada program kerja sekolah dalam tahun 

anggaran yang berjalan.
43

 Actuating di perpustakaan mudah untuk diwujudkan, 

mudah untuk direalisasikan jika seluruh komponen dalam perpustakaan 

mengerti dan memahami tugas dan fungsinya masing-masing, karena tujuan 

actuating adalah untuk keberhasilan kerja, meningkatkan kinerja, dan untuk 

mencapai program kerja perpustakaan selama jangka waktu tertentu.
44

 

4. Pengawasan (controlling) 
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  Iskandar, Manajemen dan Budaya Perpustakaan, (Bandung, Refika Aditama, 

2016), hlm. 18. 
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  SNP, Ibid, hlm. 6. 
44

  Iskandar, Loc. Cit, hlm. 20. 
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Controlling di perpustakaan dilaksanakan untuk tujuan :
45

 

1. Menjamin agar kinerja SDP (Sumber Daya Perpustakaan) 

terlaksana dengan baik 

2. Menjamin tercapainya tujuan perpustakaan 

3. Menjamin kepuasan pemustaka akan kinerja seluruh bagian 

layanan di perpustakaan 

4. Menjamin terlaksananya program kerja perpustakaan, 

terkontrolnya SDP, anggaran dan fungsi manajemen perpustakaan 

5. Menjamin efektivitas dan efisiensi perpustakaan 

6. Menghindari kegagalan rencana kerja, kerugian, penyalahgunaan 

atau penyimpangan, termasuk masalah-masalah yang mengganggu 

proses manajemen perpustakaan. 

Menurut Hani Handoko pengawasan adalah sebagai proses untuk 

menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai.
46

 

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, hal yang diperhatikan 

adalahnkonsep perencanaan, standar evaluasi, dan sistem pengawasan. 

Oleh karena itu kesesuaian perencanaan kegiatan, sumber daya manusia, 

sumber informasi, sistem, anggaran dan sarana prasarana perpustakaan dan 

realisasi pada waktu tertentu perlu diperhatikan. Apabila dalam 

pengawasan itu diperlukan tindakan korektif, maka tindakan itu harus 

segera diambil. Tindakan korektif ini mungkin dilakukan dengan cara 

mengubah standar yang telah direncanakan, memperbaiki pelaksanaan, 
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mengubah cara pengukuran pelaksanaan, atau mengubah cara interpretasi 

atas penyimpangan-penyimpangan.
47

  

Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa semuanya berjalan 

sesuai dengan rencana, pengawasan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi 

justru membawa kepada kebenaran. Dengan pengawasan yang benar, apa 

yang sudah direncanakan dan diorganisir dengan baik, gerakan yang tepat, 

maka akan menghasilkan kemajuan pada perpustakaan. 

2. Jenis Perpustakaan 

Jenis-jenis perpustakaan  pada dasarnya dikelompokkan pada fungsi 

dari perpustakaan itu sendiri, pemakai dari perpustakaan itu sendiri,koleksi 

dari perpustakaan itu sendiri dan layanan dari perpustakaan itu sendiri. 

Umumnya, perpustakaan dibagi kedalam beberapa jenis yakni perpustakaan 

sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan umum, perpustakaan 

khusus, dan perpustakaan nasional.
48

 

a. Perpustakaan Sekolah 

Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang ada di sekolah 

sebagai sarana pendidikan untuk menunjang pencapaian tujuan 

pendidikan prasekolah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
49

 

Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang berada pada 

lembaga pendidikan dasar dan menengah, yang merupakan bagian 
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 Andi Ibrahim, Pengantar Ilmu  Perpustakaan Dan Kearsipan,( Gunadarma Ilmu: 
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integral dari sekolah sebagai pusat sumber belajar mengajar untuk 

mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah.
50

 

UU N0.43 Tahun2007 pasal 1 ayat 11 menyatakan : Perpustakaan 

sekolah/madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral 

dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar 

untuk mendukung tercapainya tujuan pendiidkan yang berkedudukan di 

sekolah/madrasah. 

Jadi perpustakaan sekolah dimaksud adalah perpustakaan yang 

ada di sekolah-sekolah yang merupakan suatu wadah untuk kegiatan 

pembelajaran dan berfungsi sebagai sumber belajar. 

b.  Perpustakaan Perguruan Tinggi 

UU N0.43 Tahun2007 pasal 1 ayat 10  menyatakan: Perpustakaan 

Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral 

dari pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan 

berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya 

tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi. 

Perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang berada di 

bawah naungan lembaga pendidikan tinggi. Fungsi utama perpustakaan 

perguruan tinggi adalah mendukung proses belajar mengajar dan 

penelitian di perguruan tinggi yang bersangkutan, Contoh perpustakaan 

perguruan tinggi adalah perpustakaan universitas, perpustakaan institute, 
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perpustakaan sekolah tinggi, perpustakaan politeknik, perpustakaan 

fakultas dan perpustakaan jurusan.
51

 

Perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang berada 

dalam suatu lembaga pendidikan tinggi, baik perpustakaan universitas, 

fakultas, institute, sekolah tinggi, maupun politeknik untuk menunjang 

proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
52

 

Perpustakaan perguruan tinggi yaitu perpustakaan yang ada di 

berbagai perguruan tinggi, yang mana perpustakaan ini bertempat di 

perguruan tinggi dan bisa di manfaatkan oleh semua personil yang ada di 

perguruan tinggi. 

c. Perpustakaan Umum 

Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang mempunyai tugas 

melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan tingkatan usia, 

tingkatan sosial,dan tingkat pendidikan. Perpustakaan umum lazimnya 

berada pada setiap kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan yang 

mempunyai koleksi bersifat umum dan berfungsi melayani seluruh 

lapisan masyarakat.(Sutarno, 2008:165)
53

 

Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diselenggarakan di 

pemukiman penduduk (kota atau desa) diperuntukkan bagi semua lapisan 

dan golongan masyarakat. Perpustakaan umum fungsinya untuk melayani 

kebutuhan masyarakat akan informasi dan bahan bacaan guna 
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meningkatkan pengetahuan, sumber belajar dan sebagai sarana rekreasi 

sehat (intelektual).
54

 

d. Perpustakaan Khusus 

Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang 

penyelenggaraannya dimaksudkan untuk menunjang tugas dan fungsi 

dari suatu lembaga atau instansi. Perpustakaan khusus bertugas melayani 

masyarakat pemakainya dengan latar belakang subyek tertentu(Depag RI, 

Buku Pedoman Perpustakaan Dinas Departemen Agama RI. 2001, 

Jakarta)
55

 

Perpustakaan khusus atau pepustakaan instansi adalah 

perpustakaan yang berada dan diselenggarakan oleh instansi pemerintah 

maupun swasta untuk menunjang dan memperlancar tugas dan fungsi 

instansi tersebut/lembaga induknya. Perpustakaan khusus umumnya sangat 

beragam sesuai dengan kebutuhan lembaga induknya, yang berfungsi 

sebagai pusat referensi dan penelitian.
56

  

e. Perpustakaan Nasional 

Pada umumnya setiap negara mempunyai perpustakaan nasional 

yang biasanya berkedudukan di ibukota Negara yang fungsi utamanya 

sebagai lembaga yang menyimpan dan melestarikan seluruh terbitan dari 

Negara tersebut, baik berupa karya cetak maupun karya rekam. Semua 

terbitan tersebut dikumpulkan dan didayagunakan sebagai bahan 
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informasi, menyusun bibliografi nasional, baik mutakhir maupun 

retrospektif dan menjadi pusat informasi bagi Negara tersebut.
57

  

Perpustakaan nasional adalah perpustakaan yang berfungsi 

sebagai pusat rujukan nasional, pusat deposit suatu Negara dan 

berkewajiban membina semua jenis perpustakaan yang ada di negaranya 

serta melakukan kerjasama antar Negara.Di Indonesia perpustakaan 

nasional merupakan lembaga non-departemen dan umumnya perpustakaan 

nasional suatu Negara berkedudukan di ibukota Negara.
58 

3.  Pengelolaan Perpustakaan Sekolah 

Perpustakaan sebagai lembaga pendidikan dan lembaga penyedia 

informasi akan memiliki kinerja yang baik apabila didukung dengan 

manajemen yang memadai, sehingga seluruh aktivitas lembaga akan 

mengarah pada upaya pencapaian tujuan yang telah direncanakan. 

 Untuk mengelola sebuah perpustakaan diperlukan kemampuan 

manajemen yang baik, agar arah kegiatan sesuai dengan tujuan yang 

diinginkan. Kemampuan manajemen itu juga diperlukan untuk menjaga 

keseimbangan tujuan-tujuan yang berbeda dan mampu dilaksanakan secara 

efektif dan efisien. Pengetahuan dasar dalam mengelola perpustakaan agar 

berjalan dengan baik adalah ilmu manajemen, Sedangkan Hani Handoko 

mengemukakan bahwa “Pengelolaan atau manajemen adalah proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha 
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para anggota, organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya 

agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
59

 

  Lasa  berpendapat bahwa perpustakaan sekolah sebagai unit 

informasi akan memiliki kinerja yang baik apabila dikelola dengan 

manajemen yang memadai. Dengan adanya manajemen, kegiatan 

perpustakaan akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
60

 

Perpustakaan sekolah sesungguhnya adalah sarana penunjang 

pendidikan yang mmepunyai peran yang cukup besar dalam 

mewujudkan cita-cita pendidikan. Perpustakaan turut serta dalam 

menyukseskan pencapaian tujuan lembaga pendidikan yang 

menaunginya.  

 Perpustakaan sekolah harus siap setiap saat untuk menunjang dan 

terlibat dalam pelaksanaan proses pembelajaran, baik di dalam jam 

pelajaran maupun di luar jam pelajaran. Karena itu, pengelolaan 

perpustakaan sekolah harus dilakukan dengan baik atau dengan kata 

lain perpustakaan harus memiliki standar tersendiri. 

          Adapun standar perpustakaan yang bersifat nasional sebagaimana 

yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 

tahun 2007 tentang perpustakaan pasal 11 Ayat 1 yang berbunyi 

:“Standar nasional perpustakaan terdiri atas: (1) standar koleksi 

perpustakaan; (2) standar sarana dan prasarana; (3) standar pelayanan 
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perpustakaan; (4) standar pengelola perpustakaan; (5) standar 

penyelenggaraan; dan (6) standar pengelolaan”. Semua itu  merupakan  

acuan untuk mengelola perpustakaan dengan baik. 

Adapun aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengelolaan 

pada perpustakaan yang  baik  menurut Ibrahim Bafadal yaitu dengan 

cara-cara sebagai berikut:
61

 

1) Pengelolaan Koleksi Bahan Pustaka 

 Pengelola perpustakaan mengadakan koleksi bahan pustaka sesuai dengan 

dana yang ada. Dalam mengoreksi/ membeli buku tersebut hendaknya 

diperhatikan kaitannya dengan mata pelajaran yang diajarkan disekolah 

serta disesuaikan dengan tingkatan intelegensi anak didik tersebut. 

2) Pengelolaan Bahan Pustaka  

Pengelohan bahan pustaka adalah kegiatan yang berkenaan dengan koleksi 

bahan pustaka tiba di perpustakaan sampai tersusun di rak dan siap 

dipergunakan oleh siswa dan guru. 

3) Inventarisasi  

Bahan-bahan pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan sekolah, baik yang 

diperoleh dengan cara membeli, hadiah atau sumbangan, tukar menukar, 

meminjam maupun dengan cara lainnya dan harus dicatat dalam buku 

induk. Pencatatan bahan-bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan 

sekolah ini disebut inventarisasi. 

                                                             
61  Ibrahim Bafadal, Loc. Cit, hlm 51-58 



 
 

 
 

33 

Sedangkan kegiatan yang dilakukan dalam rangkaian kegiatan 

inventarisasi tersebut berupa memberi stempel pada buku-buku dan 

mendaftar buku-buku yang datang.  

4) Klasifikasi  

Klasifikasi buku adalah suatu proses memilih dan mengelompokkan buku-

buku perpustakaan sekolah atau bahan pustaka lainnya atas dasar tertentu 

serta diletakkannya secara bersama-sama di suatu tempat. Mengklasifikasi 

buku-buku perpustakaan baik perpustakaan umum atau perpustakaan 

sekolah, baik di perpustakaan yang sederhana ataupun di perpustakaan 

yang sudah maju sangatlah penting ini bertujuan untuk mempermudah 

siswa atau pengguna perpustakaan yang lain untuk mendapatkan atau 

menemukan buku-buku yang diinginkan.  

5) Pembuatan Katalog  

Katalogisasi adalah pendaftaran judul-judul buku menjadi katalog, 

penyusunan judul-judul buku atau kepustakaan dalam daftar. Daftar ini 

disusun sedemikian rupa sehingga orang dapat dengan cepat dan mudah 

menemukan buku yang dicari dan katalogisasi bertujuan untuk 

mempermudah pencarian buku pustaka yang diinginkan sebelum mencari 

keruangan tempat buku itu disimpan. Dari katalog itu kita mengetahui 

dimana letak buku beserta kodenya serta ruangan dimana tempat buku itu 

disimpan sehingga penemuan buku dapat berjalan dengan cepat tanpa 

harus memilah-milah dan memakan waktu yang lama. 

6) Pemeliharaan Koleksi Perpustakaan  
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Pemeliharaan ialah kegiatan atau tindakan melindungi koleksi, perabot, 

dan perlengkapan perpustakaan dari bahaya kemusnahan. Koleksi 

perpustakaan sekolah adalah kumpulan sumber informasi dalam berbagai 

bentuk yang telah dipilih sesuai dengan tujuan program pendidikan 

sekolah yang bersangkutan, mencakup dan menunjang semua bidang studi, 

memberikan pengetahuan umum yang sesuai dengan tingkat kecerdasan, 

kemampuan baca dan perkembangan jiwa siswa dan tuntutan profesi guru. 

7) Pembinaan Koleksi Perpustakaan  

Koleksi perpustakaan sekolah seharusnya selalu tumbuh selaras dengan 

perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Tidak saja koleksi itu 

harus selalu ditambah, tetapi juga harus dijaga agar koleksi itu selalu yang 

mutakhir. 

8) Sirkulasi Bahan Pustaka  

Sirkulasi bahan pustaka meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

 a)  Kegiatan pencatatan pada pemijaman bahan pustaka harus diadakan 

pencatatan / registrasi dari anggota perpustakaan. Untuk calon anggota 

harus mendaftar dan bersedia memenuhi syarat-syarat sebagai tanda 

pernyataan menjadi anggota baru perpustakaan. Setelah itu ia diberi 

kartu anggota dan berhak menggunakan fasilitas dan meminjaman 

buku yang ia inginkan.  

b)    Pelayanan peminjaman bahan pustaka. 
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9) Organisasi Personil 

Agar pelaksanaan atau kegiatan dalam perpustakaan itu dapat berjalan 

dengan lancar, baik dan teratur untuk mencapai tujuan yang diharapkan, 

maka tenaga pelaksanaan bertanggung jawab sepenuhnya. Petugas 

perpustakaan merupakan salah satu sarana pokok didalam menentukan 

keberhasilan perpustakaan. Betapapun baik dan penuhnya lengkap sarana 

perpustakaan yang lainnya apabila tidak diikuti dengan kualitas dan 

kuantitas. petugas akan mempengaruhi optimalisasi pelayanan 

perpustakaan. 

10) Perlengkapan Perpustakaan Sekolah  

Untuk mendukung fungsi dan tujuan perpustakaan agar dapat optimal 

dibutuhkan perlengkapan perpustakaan sekolah seperti : Buku inventaris 

koleksi buku, buku inventaris koleksi bukan buku, kartu inventaris surat 

kabar, kartu inventaris majalah, cap inventaris, cap perpustakaan, bantalan 

cap, buku klasifikasi, kartu catalog, mesin tulis, kertas label, selotip, 

formulir kartu buku, formulir lembaran tanggal kembali, kantong kartu 

buku, lem, lembaran indeks, kartu petunjuk, formulir bon permintaan 

pinjam dan formulir pemilihan koleksi. 

11)  Administrasi Perpustakaan Sekolah  

Kegiatan administrasi perpustakaan adalah kegiatan pencatatan buku-buku 

pustaka kedalam buku induk perpustakaan sampai buku tersebut siap 

dipinjam. Dalam hal ini pun, kegiatan administrasi perpustakaan 

merupakan kegiatan administrasi, dalam arti ketatausahaan. Kegiatan ini 
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meliputi : menghimpun, mengelola, mengadakan, mengirim dan 

menyimpan. 

12) Menerapkan denda  

Bagi anggota perpustakaan yang terlambat mengembalikan buku atau lalai 

sehingga menyebabkan buku yang dipinjamnya hilang atau hancur dan 

sebagainya dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

13) Menetapkan Peraturan dan Tatatertib Peminjaman dan Pengembalian 

Buku. Agar keamanan dan kenyamanan anggota perpustakaan tetap terjaga 

dan anggota perpustakaan sama-sama merasa bertanggung jawab terhadap 

kelangsungan pengelolaan perpustakaan. 

4. Fungsi Perpustakaan  Sekolah 

Menurut Lasa Hs  keberadaan  perpustakaan madrasah diharapkan 

berfungsi sebagai berikut :
62

 

a. Pendidikan (Education) 

Koleksi perpustakaan madrasah dapat terdiri atas buku-buku fiksi, 

nonfiksi, majalah popular maupun majalah ilmiah, serta media pandang 

dengar.Para siswa dan guru diharapkan mampu memanfaatkannya secara 

mandiri. Dari sana siswa akan menegtahui cara belajar yang baik karena 

terbiasa belajar sendiri maupun belajar bersama untuk menyelesaikan 

tugas-tugas dari guru. 

b. Informasi (Information) 
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Para siswa maupun guru dapat memperoleh keterangan tentang tempat, 

data, ukuran, nama orang, foto, catatan peristiwa, dan informasi lain 

melalui sejumlah koleksi perpustakaan madrasah. Mereka itu dapat 

mencari informasi tersebut dalam kamus, ensiklopedi, biografi, geografi, 

peta, globe, dan lainnya. Bahkan dengan kemajuan teknologi, para siswa 

maupun guru dapat mencari berbagai informasi ke jaringan internet. 

c. Penelitian (Research) 

Pengertian penelitian adalah suatu metode studi yang dilakukan seseorang 

melalui penyelidikan secara hati-hati dan detail terhadap suatu masalah 

sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah itu. Melalui 

koleksi perpustakaan dapat dilakukan penelitian pustaka/library research 

untuk memperoleh data dan fakta. 

  Menurut Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah (2006), 

fungsi perpustakaan sekolah sebagai perangkat pendidikan di sekolah 

merupakan bagian integral dalam system kurikulum sekolah berfungsi sebagai 

berikut, (1) Perpustakaan sebagai pusat kegiatan belajar mengajar, yang 

menyediakan koleksi bahan perpustakaan untuk mendukung proses belajar 

mengajar, yang menyediakan koleksi bahan perpustakaan untuk mendukung 

proses belajar mengajar. (2) Perpustakaan sebagai pusat penelitian sederhana, 

yang menyediakan koleksi bahan perpustakaan yang bermanfaat untuk 

melaksanakan penelitian sederhana bagi peserta didik. (3) Perpustakaan sebagai 

pusat membaca guna menambah ilmu pengetahuan dan rekreasi, yang 

menyediakan koleksi bahan perpustakaan yang bermanfaat untuk menambah 

wawasan dan memperdalam ilmu pengetahuan serta rekreasi intelektual bagi 

peserta didik dan tenaga kependidikan.
63
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Ibrahim Bafadal juga menjelaskan beberapa fungsi perpustakaan 

sekolah
64

, yaitu : 

1. Fungsi edukatif 

Adanya perpustakaan sekolah dapat meningkatkan interes membaca murid-

murid, sehingga teknik membaca semakin lama semakin dikuasai oleh murid-

murid. Selain itu diddalam perpustakaan sekolah tersedia buku-buku yang 

sebagian besar pengadaannya disesuaikan dengan kurikulum sekolah. 

2. Fungsi Informatif 

 Perpustakaan yang sudah maju tidak hanya menyediakan bahan-bahan 

pustaka yang berupa buku-buku, tetapi juga menyediakan bahan-bahan yang 

bukan berupa buku seperti majalah, bulletin, surat kabar, pamflet, peta 

bahkan dilengkapi juga OHP, slide, film, TV, Video dan sebagainya yang 

semuanya itu berfungsi dalam memberikan informasi. 

1. Fungsi tanggung jawab administratif 

Fungsi ini tampak dalam kegiatan sehari-hari, di mana setiap peminjaman dan 

pengembalian buku selalu dicatat oleh pustakawan. setiap siswa yang 

berkunjung dan meminjam buku harus memperlihatkan kartu 

keanggotaannya, dan jika terlambat mengembalikan akan dikenakan denda, 

dan jika hilang maka harus menggantinya. 

2. Fungsi riset 
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Adanya bahan pustaka yang lengkap, muri-murid dan guru bisa melakukan 

riset, yaitu mengumpulkan data atau keterangan-keterangan yang diperlukan 

dari buku-buku yang tersedia, atau lebih dikenal dengan library research 

3. Fungsi rekreatif 

Perpustakaan sekolah dapat dijadikan sebagai tempat mengisi waktu luang 

seperti pada waktu istirahat, dengan membaca buku-buku cerita, novel, 

majalah, surat kabar dan sebagainya. 

Dari berbagai pendapat tersebut, secara umum mengatakan bahwa 

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan yang mana perpustakaan 

dapat meningkatkan minat baca siswa dengan berbagai koleksinya, 

penyimpanan berbagai informasi, sebagai wadah penelitian, sarana 

penyimpanan berbagai literatur, dan bisa berfungsi sebagai wadah rekreasi. 

5. Tugas Perpustakaan Sekolah 

Tugas perpustakaan dapat dirinci sebagai berikut :
65

 

a. Mengumpulkan/mengadakan informasi 

Mengumpulkan informasi bisa dengan melalui proses pembelian, hadiah, 

tukar menukar, dan melalui kemas sendiri atau membuat sendiri produk 

informasi. Hasil pengadaan tersebut direalisasikan dengan kategori fiksi 

dan non fiksi dengan wujud manual(buku) dan elektronik atau digital  

b. Mengolah Informasi 
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Mengolah informasi berarti melakukan proses mengolah koleksi sesuai 

aturan umum pengolahan koleksi di perpustakaan sehingga koleksi 

siapdimanfaatkan oleh pemustaka. Prose situ meliputi, pemberian nomor 

kelas, label, pembuatan catalog, barcode, pathfinder, abstrak, indeks, dan 

lain-lain. 

c. Menyediakan informasi 

Penyediaan informasi bisa diartikan sebagai informasi yang sudah siap 

dimanfaatkan oleh pemustaka, informasi itu bisa berbentuk cetak, 

elektronik dan multimedia. 

d. Menyebarkan informasi 

Menyebarkan informasi artinya mengupayakan agar koleksi dapat 

diketahui, dikenali oleh semua orang, sehingga mereka dapat 

memanfaatkan koleksi tersebut berdasarkan kebutuhannya. Menyebarkan 

informasi ini dapat dilakukan dengan mempromosikan melalui presentasi, 

cara tertulis, atau penyampaian dari mulut kemulut, atau dengan 

menggunakan media teknologi (blog, media sosial, termasuk SMS (Short 

Message Service)). 

e. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

Tugas perpustakaan adalah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi misalnya, dengan menyiapkan koleksi-koleksi yang terbaru, 

koleksi yang sifatnya non fiksi, koleksi yang sesuai dengan bidang ilmu 

pemustaka, , profesi dan keahlian pemustaka. Perpustakaan dikatakan 

mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi jika 
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perpustakaan dapat memudahkan pemustaka mencari atau mengakses 

informasi sesuai dengan kebutuhannya secara cepat dan tepat, seiring 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. 

f. Memajukan kebudayaan nasional 

Tugas perpustakaan adalah memajukan kebudayaan nasional dengan 

melaksanakan pelestarian budaya bangsa melalui karya tulis, karya cetak 

dan karya rekam. 

6. Personil Pengelola Perpustakaan Sekolah 

Menurut Bafadal, petugas perpustakaan sekolah adalah seseorang 

yang telah diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk menjabat atau 

melaksanakan tugas-tugas sehubungan dengan penyelenggaraan 

perpustakaan sekolah karena dianggap memenuhi syarat-syarat tertentu.
66

 

Selanjutnya Bafadal juga menjelaskan “tenaga perpustakaan sekolah 

terdiri dari dua bagian, yaitu seorang yang bertindak sebagai kepala 

perpustakaan sekolah yang sering disebut juga dengan pustakawan atau 

guru pustakawan, dan beberapa orang anggota staf  perpustakaan 

sekolah”.
67

 

  Jumlah tenaga atau petugas perpustakaan sekolah tergantung kepada 

jumlah peserta didik yang dilayani. Semakin banyak peserta didik suatu 

sekolah tertentu makin banyak pula petugas perpustakaan sekolahnya. 

Perbandingan antara jumlah petugas perpustakaan dengan jumlah peserta 
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didik yang dilayani berbanding 1:250 peserta didik, sehingga apabila 

jumlah peserta didiknya berkisar 250 orang diperlukan satu orang petugas 

dan apabila peserta didiknya berjumlah 500 orang diperlukan petugas 

minimal dua orang petugas. 

Petugas perpustakaan sekolah yaitu : 

a) Kepala perpustakaan sekolah atau guru pustakawan 

Kepala perpustakaan sekolah adalah seseorang yang diberi tanggung 

jawab untuk mengelola perpustakaan sekolah. Jabatan ini biasanya 

dipegang oleh salah seorang guru sehingga penyelenggaraan 

perpustakaan sekolah benar-benar diintegrasikan dengan proses 

belajar mengajar yang berlangsung di sekolah. 

b) Secara kualitatif guru yang ditunjuk menjadi kepala perpustakaan 

sekolah atau guru pustakawan seharusnya memenuhi syarat-syarat 

tertentu baik pengetahuan, skill, maupun attitude nya. 

c) Staf perpustakaan sekolah. 

Perpustakaan sekolah bisa saja hanya dikelola oleh seorang guru, 

dimana dalam kegiatan sehari-hari guru tersebut bisa bertindak 

sebagai kepala perpustakaan atau guru pustakawan merangkap  

mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pelayanan teknis dan pelayanan 

pembaca. 

d) Petugas pelayanan teknis atau “processing” 

Petugas pelayanan teknis atau “processing” adalah seseorang yang 

ditunjuk atau yang diberi tugas memproses bahan-bahan pustaka 
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mulai pengadaan bahan-bahan pustaka tersebut siap untuk digunakan 

oleh pengunjung perpustakaan sekolah. 

e) Petugas pelayanan pembaca 

Petugas pelayanan pembaca adalah seseorang yang ditunjuk 

memberikan pelayanan terhadap peserta didik , guru-guru dan 

pegawai lainnya yang mengunjungi perpustakaan sekolah. Seperti 

halnya pelayanan teknis, pelayanan pembaca juga ada yang bersifat 

profesi dan ada pula yang bersifat teknis. Oleh sebab itu seseorang 

yang ditunjuk sebagai petugas pelayanan pembaca tidak hanya 

terampil, tekun, tetapi juga mampu mengadakan hubungan 

kemanusiaan atau “human relation”, penyabar, penyayang, ramah 

tamah, sehingga dapat memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya. 

f) Petugas tata usaha 

Petugas tata usaha adalah seseorang yang diberi tugas menyelesaikan 

ketatausahaan perpustakaan sekolah. Dalam kegiatannya sehari-hari 

lebih bersifat pelayanan bagi kepala perpustakaan sekolah, petugas 

pelayanan teknis dan petugas pelayanan pembaca. 

Diharapkan pula, perpustakaan memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

sebagaimana fungsinya sebuah perpustakaan, yaitu sebagai wadah pendidikan, 

sumber informasi, wadah penelitian, pelestarian budaya dan menjadi wadah 

rekreasi. 
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Lasa Hs juga menjelaskan tentang keberadaan perpustakaan madrasah 

dimaksudkan untuk tujuan sebagai berikut :
68

 

1. Membantu proses belajar mengajar 

2. Melakukan penelitian sederhana 

3. Mengembangkan minat baca untuk menciptakan kondisi belajar mandiri, 

terutama lepas dari pendidikan formal 

4. Memperluas kesempatan belajar bagi peserta didik 

5. Membiasakan siswa mencari informasi sendiri di perpustakaan secara 

manual maupun melalui komputer 

6. Memperoleh bahan rekreasi yang sehat melalui bacaan ringan, seperti surat 

kabar, majalah populer, maupun buku-buku fiksi. 

7. Mengembangkan minat siswa maupun guru dengan lebih memperdalam 

bidang tertentu melalui bacaan.  

 Perpustakaan yang berfungsi sebagai wadah pelayanan umum, hendaknya 

memiliki tempat yang nyaman, sehingga bagi siapa saja yang jadi pengunjung 

merasakan kenyamanan. Dalam hal ini, dinyatakan dalam buku Pedoman Teknis 

Layanan Perpustakaan dan Informasi menyatakan : 
69

 

Sebuah perpustakaan menurut tuntunan Perpustakaan Nasional juga harus 

memiliki Sistem Peraturan dan Tata Tertib Perpustakaan, Syarat Keanggotaan dan 

Jadwal Layanan. Dan perpustakaan pada Madrasah Aliyah haruslah mempunyai 

ruang lingkup, sebagaimana dinyatakan Standar Nasional Perpustakaan bahwa 

Standar perpustakaan sekolah menengah atas/madrasah aliyah ini meliputi standar 

koleksi, sarana prasarana, layanan, tenaga, penyelenggaraan, pengelolaan, 

pengorganisasian bahan perpustakaan, anggaran, perawatan, kerjasama dan 

integrasi dengan kurikulum. Standar ini berlaku pada perpustakaan sekolah 
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menengah atas/madrasah aliyah baik negeri maupun swasta.
70

Sedangkan 

penggunaan perpustakaan bagi seorang siswa sangatlah penting. Hal ini 

disebutkan  pada Pedoman Perpustakaan Sekolah bahwa :
71

 

Siswa merupakan kelompok sasaran utama perpustakaan sekolah. Penting 

adanya kerjasama dengan anggota lain komunitas sekolah karena hal itu demi 

untuk kepentingan siswa. Siswa dapat menggunakan perpustakaan untuk berbagai 

keperluan. Penggunaan perpustakaan harus dirasakan sebagai lingkungan 

pembelajaran yang tidak menakutkan, bebas, terbuka, tempat siswa dapat 

mengerjakan semua tugas, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok. 

Aktivitas siswa di perpustakaan pada umumnya meliputi hal berikut: 

• pekerjaan rumah tradisional 

• pekerjaan proyek dan tugas pemecahan masalah 

• mencari dan menggunakan informasi 

• membuat laporan dan karya untuk disajikan di depan guru atau siswa 

 Dari berbagai macam teori yang telah dipaparkan dapat diambil 

kesimpulan bahwa yang dimaksud manajemen perpustakaan sekolah adalah 

proses penerapan fungsi-fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakan dan pengawasan) sumber daya untuk pencapaian perpustakaan 

sekolah secara efektif dan efisien. 
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7. Pengertian Minat Baca 

 Minat berhubungan erat dengan kebiasaan. Minat merupakan suatu 

kesukaan, kegemaran dan kesenangan terhadap sesuatu. Menurut Slameto, 

minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau 

aktivitas, tanpa ada yang menyuruh.
72

Minat tidak timbul secara tiba-tiba atau 

spontan, melainkan timbul akibat dari partisipasi, pengalaman, kebiasaan pada 

waktu belajar atau bekerja. Jadi, jelas bahwa minat akan selalu terkait dengan 

persoalan kebutuhan dan keinginan.
73

  

Minat seseorang banyak dipengaruhi oleh factor internal seperti 

pemusatan perhatian, keinginan, motivasi dan kebutuhan. Sampai saat ini 

dalam proses pembelajaran, minat dapat mempengaruhi kualitas pencapaian 

hasil belajar anak atau peserta didik dalam bidang study tertentu.
74

 

Minat baca merupakan dorongan untuk memahami kata demi kata dan 

isi yang terkandung dalam teks bacaan tersebut, sehingga pembaca dapat 

memahami hal-hal yang dituangkan dalam bacaan itu. Jadi, minat baca 

merupakan aktivitas yang dilakukan dengan penuh ketekunan dalam rangka 

membangun pola komunikasi dengan diri sendiri untuk menemukan makna 

tulisan dan menemukan informasi untuk mengembangkan intelektualitas yang 

dilakukan dengan penuh kesadaran dan perasaan senang yang timbul dari 
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dalam dirinya.
75

Minat membaca adalah sikap positif dan adanya rasa 

keterikatan dalam diri anak terhadap aktivitas membaca meliputi kesenangan 

membaca dan tertarik buku bacaan.
76

 

           Minat baca merupakan keinginan atau ketertarikan seseorang 

untuk membaca, baik itu disebabkan karena mencari informasi, atau 

hanya sekedar untuk rekreasi saja. Kegiatan membaca bisa memnjadi 

kebutuhan pokok, bisa juga hanya sekedar pengisi waktu kosong saja.  

   Dalam upaya mengembangkan minat baca ada beberapa strategi yang 

dapat dilakukan. Pertama, mendesain kurikulum atau system pembelajaran 

yang memungkinkan peserta didik membaca bahan bacaan terkait dengan 

kurikulum atau system pembelajaran yang ada.  Kedua, pendidik berupaya 

merekomendasikan bahan-bahan yang harus dibaca oleh peserta didik yang 

dikaitkan dengan tugas-tugas pembelajaran. Ketiga, tersedianya sarana sumber 

informasi /perpustakaan /taman bacaan /pusat dokumentasi dan informasi yang 

memadai, mudah terjangkau dan representative. Keempat, pemerataan akses 

informasi dengan dikembangkannya taman bacaan ke tingkat desa sehingga 

masyarakat di pededesaan juga merasakan adanya penyebaran informasi atau 

ilmu pengetahuan. Kelima, menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat, 

pentingnya kebiasaan membaca karena dengan membaca akan dapat membuka 

wacana baru dan menambah wawasan terkait dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi.
77
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Buku merupakan jendela dunia menuju pengatahuan. Akan tetapi, banyak 

orang tidak memanfaatkan sumber pengetahuan ini secara maksimal. Hal ini 

terjadi pada anak-anak sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Kebanyakan 

mereka malas membaca, kecuali bila mereka harus membaca materi untuk 

menghadapi ujian. Rendahnya minat baca pada anak disebabkan oleh beberapa 

hal, seperti judul dan isi buku yang kurang menarik, harga buku mahal, sehingga 

tidak mungkin bagi mereka yang berpenghasilan pas-pasan membeli buku untuk 

memenuhi kebutuhan membaca. Hampir sebagian besar penerbit enggan 

menerbitkan buku bacaan ringan, seperti komik. Padahal, untuk menjadikan anak 

gemar membaca bisa dimulai dengan membaca buku-buku bacaan ringan.
78

 

Adapun faktor yang mempengaruhi seseorang membaca adalah sebagai 

berikut : 

1) Minat tumbuh bersamaan dengan perkembangan mental. 

Minat berubah seiring dengan perkembangan fisik dan mental yang juga 

mengalami perubahan, jenis bacaan pun akan berubah seiring dengan level 

perkembangan dan kematangan pribadi 

2) Minat bergantung pada kesiapan belajar. 

Kesempatan belajar anak yang paling tinggi adalah di lingkungan rumah , 

dimana lingkungan rumah merupakan stimulus paling awal dan tempat 
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belajar paling utama bagi anak untuk belajar membaca dan 

mempertahankannya dan kemudian menjadi suatu kebiasaan. 

3) Minat diperoleh dari pengaruh budaya. 

Budaya merupakan kebiasaan yang sifatnya permanen, sehingga sangat 

memungkinkan dengan adanya budaya membaca akan membuat seseorang 

baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi minat membaca 

menjadi tinggi.
79

 

Minat baca setiap orang (siswa) juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

seperti yang dikemukakan oleh Crow and Crow (dalam Supriyadi, 1986:75) 

menyatakan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi minat baca seseorang 

(pelajar), di antaranya
80

 (a) kondisi fisik, (b) kondisi mental, (c) status emosi, dan 

(d) lingkungan sosial. 

Pertama, kondisi fisik. Kondisi fisik memang mejadi hal utama yang menjadi 

perhatian karena dengan kondisi fisik yang baik dan sehat, maka keadaan 

seseorang (siswa) akan stabil. Hal itulah yang nantinya juga akan berpengaruh 

terhadap aktivitas yang ia lakukan, misalnya saja kegiatan membaca buku. 

Apabila kondisi fisiknya sehat, maka ia akan merasa senang dan suka untuk 

membaca. 

Kedua, kondisi mental. Tak ubahnya kondisi fisik, kondisi mental seseorang 

(siswa) juga sangat berpengaruh terhadap aktivitasnya sehari-hari. Apabila mental 
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  Dalman, Ketrampilan Membaca, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 50. 
80 http://pustak  a-arsip.kamparkab.go.id/berita-menumbuhkan-minat-baca-siswa-melalui-
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seseorang sedang “down” (“jatuh”), maka pelajar tersebut tidak akan merespon 

dengan baik apa yang akan ia kerjakan, misanya saja membaca buku. Sebaliknya, 

jika mental pelajar tersebut “bagus”, maka ia akan merasa senang dan suka untuk 

melakukan kegiatan membaca. 

Ketiga, status emosi. Tak ubahnya kondisi fisik dan mental, status emosi juga 

sangat berpengaruh terhadap kondisi tiap individu (siswa). Apabila kondisi 

emosinya stabil dan baik, maka ia kana senang dan ringan dalam melakukan 

kegaitan yang ia sukai, misalnya kegiatan membaca buku. Namun, apabila 

emosinya sedang labil, maka seorang pelajar tersebut juga enggan bahkan tidak 

mau untuk melakukan kegiatan apapun, tak terkecuali kegiatan membaca. 

Keempat, lingkungan sosial. Lingkungan sosial setiap individu (siswa) pastinya 

berbeda-beda. Jika lingkungan sosial tempat individu (siswa) tinggal adalah 

lingkungan yang baik, dalam artian lingkungan masyarakat yang suka membaca, 

maka si pelajar tersebut secara tidak langsung pun akan mulai suka dengan 

membaca, padahal ia sebenarnya tidak hobi membaca. Namun, apabila 

lingkungan tempat tinggal si pelajar tidak “sehat”, dalam artian kondisi 

masyarakat yang “amburadul”, maka ia pun juga akan terpengaruh menjadi 

“amburadul” dan cenderung atau tidak mau melakukan kegiatan yang bermanfaat, 

seperti kegiatan membaca. 

Dari keempat faktor yang sudah disebutkan di atas, sekiranya dapat disimpulkan 

bahwa kondisi fisik, mental, emosi, dan lingkungan sosial sangat berpengaruh 

terhadap setiap individu (siswa). Dengan kondisi fisik, mental, emosi, dan 
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lingkungan sosial yang baik dan sehat, maka setiap individu  (siswa) akan merasa 

senang melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan juga menambah 

wawasan pengetahuannya, seperti kegiatan membaca dan dari sinilah minta baca 

seseorang (siswa) akan “tumbuh”. 

Selain itu, perpustakaan harus mengembangkan dirinya menjadi 

perpustakaan yang ideal. Perpustakaan ideal harus memenuhi empat kriteria. 

Kriteria pertama, pengelola perpustakaan haruslah memiliki jaringan keluar ( 

network) yang luas. Kedua, memiliki akses cepat, tepat dan mampu memberikan 

layanan secara maksimal. Ketiga, memiliki koleksi buku yang lengkap. Keempat, 

perpustakaan hendaknya memiliki agenda rutin ( bersifat mingguan, bulanan atau 

tahunan) untuk mengadakan kegiatan diskusi, debat, seminar atau kegiatan sejenis 

untuk menambah daya tarik pengunjung.
81

 

Orang yang memiliki minat baca adalah orang yang memiliki 

kesungguhan dalam  menggunakan fasilitas perpustakaan dan membaca bahan 

bacaan yang relevan dengan mata pelajaran, sebagai refleksi psikis yang 

merupakan pemusatan pikiran, perasaan, dan kemauan untuk membaca, karena 

membaca memberikan nilai  lebih baginya. Kesungguhan dalam menggunakan 

fasilitas perpustakaan ini, dapat dilihat dari kecendrungan berkunjung ke 

perpustakaan disaat siswa memiliki waktu luang, yakni waktu istirahat, waktu 

guru berhalangan hadir sehingga pelajaran kosong atau waktu ada tugas ke 
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perpustakaan.  Demikian juga kesungguhannya dalam mempelajari dan menelaah 

buku-buku yang berkaitan dengan mata pelajaran.  

Banyak hal yang mempengaruhi minat baca seseorang, namun secara 

umum bisa dilihat dari dua factor , yaitu :  

1) faktor internal, seperti kecerdasan, usia, jenis kelamin, kemampuan 

membaca, sikap, serta kebutuhan psikologis. 

2) faktor eksternal yang mempengaruhi minat baca, seperti belum 

tersedianya bahan bacaan yang sesuai, status sosial, ekonomi, 

pengaruh teman sebaya, orangtua, guru, perpustakaan, serta film. 

Upaya dalam meningkatkan minat baca siswa, seorang guru dan 

pustakawan haruslah memiliki minat baca yang tinggi. Ratnaningsih (dalam 

Koswara, 1998: 300) menyatakan peran proaktif pustakawan berkaitan dengan 

upaya menumbuhkan minat baca masyarakat sejak dini, memang utamanya 

dilakukan oleh pustakawan yang bekerja di perpustakaan yang melayani anak-

anak. Pustakawan harus mampu mengajar, membimbing serta memberi contoh 

pada anak-anak. Demikian pula guru yang berhadapan langsung dengan anak 

dalam kegiatan mengajar, membimbing, dan memberi contoh dalam kegiatan 

minat baca tidak kalah pentingnya bagi pustakawan.
82

 

Keterbatasan orangtua dalam menyediakan bahan bacaan bagi anak, tidak 

harus menjadi kendala dan menyurutkan motivasi membaca pada anak. Akan 

tetapi justru menjadi motivasi yang kuat dalam membimbing dan mengarahkan 
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anak agar tetap mempunyai motivasi membaca. Keberadaan taman bacaan dan 

perpustakaan hendaknya dimanfaatkan oleh orangtua dan anak dalam upaya 

pengembangan motivasi membaca pada anak. 

Kunci keberhasilan agar anak menyenangi buku bukan hanya terletak pada 

jumlah buku yang tersedia, tetapi juga terbukanya kesempatan yang dapat 

menumbuhkan gairah membaca pada anak. Banyak cara yang dapat ditempuh 

untuk mengajak anak menyenangi buku, antara lain dengan: 

1.Menciptakan lingkungan yang menyenangkan, dengan cara        

menyediakan sarana seperti menyediakan buku dan alat sekolah 

 2. Memperkenalkan bahan bacaan baru yang berkualitas dan sehat 

 3. Mengajak anak membaca dengan memilih waktu yang tepat 

 4. Memberi kesempatan kepada anak untuk merespons isi buku,     

mendiskusikan hasil bacaan, serta memberi bimbingan kepada anak dalam 

memahami bacaan.
83

 

Dengan demikian, beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan kegemaran membaca siswa melalui perpustakaan adalah : 

1) Menyediakan bahan bacaan yang diminati siswa yang sesuai dengan 

keragaman tingkat perkembangan anak 
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2) Menjadikan perpustakaan sekolah sebagai tempat yang menyenangkan 

bagi siswa melalui penataan yang bagus, dengan pelayanan yang ramah 

3) Membuat promosi dan kegiatan pengembangan minat dan kegemaran 

membaca dengan memanfaatkan perpustakaan sekolah 

4) Memberikan tugas tambahan kepada siswa di luar kelas. Pemberian 

tugas tambahan ini tentunya berkaitan dengan terbatasnya jam pelajaran 

didalam kelas. Oleh sebab itu guru sebaiknya senantiasa mendorong 

siswa untuk lebih banyak membaca di luar jam sekolah ( di rumah). 

Tugas membaca dapat dipantau dengan membuat laporan garis besar isi 

buku yang telah dibacanya (sinopsis) dengan memanfaatkan bacaan 

yang tersedia di perpustakaan 

5) Tersedianya waktu bagi siswa untuk berkunjung ke perpustakaan baik 

secara perseorangan maupun klasikal yang sekaligus merupakan jam 

belajar di perpustakaan 

6) Mengintegrasikan perpustakaan dalam kegiatan belajar mengajar 

Dari berbagai teori yang telah diuraikan diatas, yang dimaksud dengan minat baca 

adalah aktivitas yang dilakukan penuh dengan ketekunan dalam rangka 

membangun pola komunikasi dengan diri sendiri untuk menemukan makna 

tulisan dan menemukan informasi untuk mengembangkan intelektualitas yang 

dilakukan dengan penuh kesadaran dan perasaan senang yang timbul dari dalam 

diri sendiri.Sedangkan manajemen perpustakaan sekolah yang dimaksud dari 

paparan diatas adalah  proses penerapan fungsi-fungsi manajemen (perencanaan, 
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pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan) sumber daya untuk pencapaian 

perpustakaan sekolah secara efektif dan efisien. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memaparkan banyaknya keterbatasan-

keterbatasan yang terdapat pada perpustakaan yang ada di Madrasah Aliyah 

Miftahul Huda dan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Tunas Harapan tersebut 

dan terlihat pula pada kurangnya minat baca siswa yang dilihat dari sedikitnya  

jumlah pengunjung di perpustakaan-perpustakaan sekolah tersebut. Hal ini 

kemungkinan karena keterbatasannya segi sarana prasarana, koleksi, layanan, 

tenaga penyelenggara, pengelolaan, pengorganisasian bahan perpustakaan, 

anggaran perawatan, dan sebagainya.  

B. Kajian Penelitian terdahulu 

Setelah penulis membaca beberapa karya ilmiah, penulis menemukan 

beberapa penelitian yang relevan dengan variabel yang penulis teliti yaitu 

sebagai berikut: 

a)  Nurjanah pada tahun 2012 dengan judul “Hubungan Pemanfaatan 

Perpustakaan Sekolah dengan Motivasi Membaca Siswa di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 4 Tapung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar”. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik suatu kesimpulan adanya hubungan 

yang signifikan antara pemanfaatan perpustakaan sekolah dengan motivasi 

membaca siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Tapung Kabupaten 

Kampar atau Ha diterima. Hal ini terbukti dari hasil rch = 0,520898 jauh lebih 

besar dari rtabel pada taraf signifikan 5% = 0,325 maupun pada taraf signifikan 

1% = 0,418. Kesamaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah 
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sama-sama membahas tentang  membaca. Sedangkan perbedaannya, penelitian 

ini memfokuskan pada pemanfaatan perpustakaan sekolah, sedangkan 

penelitian yang penulis lakukan tentang manajemen kepala  perpustakaan 

sekolah. 

b) Ibtiyah pada tahun 2013 dengan judul “Pengaruh Manajemen Perpustakaan 

Terhadap Minat Baca Siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 09 Tapung 

Kabupaten Kampar. 

c) Muhammad Tawwaf pada tahun 2017 dengan judul “Pengembangan Model 

Pengelolaan Perpustakaan Sekolah Madrasah Pada Lembaga Pendidikan Islam 

di Kabupaten Indragiri Hilir” 

C. Konsep operasional 

Minat baca adalah aktivitas yang dilakukan penuh dengan ketekunan 

dalam rangka membangun pola komunikasi dengan diri sendiri untuk menemukan 

makna tulisan dan menemukan informasi untuk mengembangkan intelektualitas 

yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan perasaan senang yang timbul dari 

dalam diri sendiri. Sedangkan manajemen perpustakaan sekolah yang dimaksud 

dari paparan diatas adalah  proses penerapan fungsi-fungsi manajemen 

(perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan) sumber daya 

untuk pencapaian perpustakaan sekolah secara efektif dan efisien. 

Adapun indikator-indikator minat baca telah terintegrasi dalam 

manajemen, yang tersusun  sebagai berikut :  (pertanyaan terlampir) 

Variab

el 

Sub Variabel Indikator Sub Indikator Butir 

Inst  

Manaje Manajemen Perencanaan Tujuan Perpustakaan 1 
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men 

Perpust

akaan 

Sekola

h 

dalam 

Menin

gkatka

n 

Minat 

Baca 

   

Perpustakaan Sasaran Perpustakaan 2 

Penataan ruang perpustakaan 3 

Anggaran Biaya 4 

Sumber Pembiayaan 5 

Pengadaan Bahan Bacaan 6 

Pengorganisa

sian 

Struktur Organisasi 7 

Pemilihan dan Penunjukan Staf 8 

Pembagian Tugas 9 

Pengaturan Pelayan Pinjaman 10 

 Menyediakan sistem yang 

efisien 

11 

Penggerakan Katalogisasi dan Klasifikasi 

Bahan Pustaka 

12 

Tatacara Penyusunan Buku 13 

Penataan ruang perpustakaan 14 

Menciptakan Lingkungan yang 

menyenangkan 

15 

Layanan Perpustakaan yang 

ramah 

16 

Memperkenalkan buku kepada 

siswa 

17 

Memberikan tugas kepada 

siswa untuk membaca  

18 

Memberikan reward bagi siswa 

yang rajin membaca 

19 

Menciptakan kelas bahasa di 

perpustakaan 

20 

Pemeliharaan Bahan Pustaka 21 

Pengawasan Penetapan Standar Pelaksanaan 22 

Penentuan Pengukuran 

pelaksanaan 

23 

Mendata siswa yang 

mengunjungi perpustakaan 

24 

Mengontrol sirkulasi 

peminjaman buku 

25 

Kelengkapan koleksi buku 26 

Minat Baca 

di 

perpustakaan 

sekolah 

Ketertarikan Penataan tempat yang bagus 27 

Ruangannya dingin 28 

Pelayanan yang ramah 29 

Buku tersusun rapi 30 

Banyaknya koleksi 31 

Fiksi/non fiksi 32 

Kebutuhan Mengisi waktu luang/istirahat 33 
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