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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Perpustakaan sebagai salah satu sarana yang ada di sekolah merupakan pusat 

sumber belajar bagi seluruh siswa. Di perpustakaan siswa dapat membaca buku 

maupun literature yang lainnya. Selain itu juga dapat di gunakan untuk 

mengerjakan tugas sekolah dan lain sebagainya. 

Perpustakan dengan koleksi buku yang lengkap akan mempengngaruhi 

kualitas pendidikan atau hasil belajar siswa.Oleh  karenanya,perpustakaan sebagai 

salah satu sumber belajar merupakan suatu sarana yang dapat dimanfaatkan guna 

kepentingan proses belajar mengajar baik secara langsung maupun secara tidak 

langsung sebagaian atau secara keseluruhan. 

Perpustakaan sekolah merupakan bagaian pentig dari program penyelengaraan 

pendidikan tingkat sekolah yang memiliki fungsi salah satunya yaitu fungsi 

edukatif yang dapat membantu siswa dalam peruses belajar. Selain itu 

perpustakaan sebagai sumber belajar memerlukan keterampilan untuk 

mengumpulkan informasi yang meliputi keterampilan mengenenal sumber 

infomasi dan pengetahuan, menetukan sumber informasi berdasarkan sistem 

klasifikasi perpustakaan, cara menggunakan catalog dan indeks, menggunakan 

bahan pustaka baru, dan referensi seperti ensiklopedi, kamus, buku tahunan. 

Dengan  demikian perpustakaan yang baik serta lengkap dapat mempermudah 

siswa untuk meningkatkan minat belajar siswa. 

 



B. RUMUSAN MASALAH 

1. Apa pengertian perpustakaan? 

2. Apa tujuan perpustakaan? 

3. Apa fungsi perepustakaan? 

4. Apa manfat perpustakan? 

 

C. TUJUAN 

1. Untuk mengetahui pengertian perpustakaan 

2. Untuk mengetahui tujuan perpustakaan 

3. Untuk menambah  pengetahuan dan tempat untuk pembelajaran kembali 

materi- materi yang di berikan oleh guru 

4. Untuk mengetahui manfaat perpustakaan 



 

BAB II 

PEMBAHASAN 

 

1. Pengertian perpustakaan 

Perpustakaan dalam bahasa inggris adalah library, Maktaba ( bahasa arab), 

Darmono mengemukaan pada hakekatnya adalah  pusat sumber belajar dan sumber 

informasi bagai pemakainya. Perpustakaan dapat pula diartikan sebagai tempat 

kumpulan buku-buku atau tempat buku-buku dihimpun dan diorganisasikan sebagai 

media belajar siswa. 

Pengertian perpustakaan adalah kumpulan bahan informasi yang terdiri dari 

bahan informasi yang terdiri dari  bahan buku/book materials dan bahan  ninbuku/ 

nonbook materials yang disusun dengan sistem tertentu dipersiapkan untuk diambil 

manfaatnya atau pengertiannya tidak untuk dimiliki sebagaian maupun 

kelseluruhan. 

Perpustak adalah sebuah tempat yang digunakan untuk menyimpan informasi 

baik berupa cetak (buku,koran,juranl,majalah,karya tulis dan kariya lukisan) 

ataupun elektronik (pita,kaset,film) yang biasanya disimpan menurut tatanan 

tertentu yang digunakan pengujung untuk dibaca atau dipinjm dan bukan untuk 

dijual. 

2. Tujuan perpustakaan 

Tujuan perpustakaan adalah untuk menumbuhkan minat baca 

pemustaka,memperkenalkan teknologi informasi, membiasakan akses informasi 



secara mandiri serta menumbuhkan bakat dan minat pemustaka. Jika diliahat 

keterkaitannya dengan proses belajar mengajar di sekolah, perpustakaan sekolah 

memberikan sumbangan yang sangat berharga dalam upaya meningkatkan aktivitas 

siswa serta meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran. 

3. Fungsi perpustakaan 

Fungsi perpustakaan bagi perguruan tinggi atau institute ataupun lembaga 

lainnya adalah sarana penunjang yang sudah  selaknya diperhatikan dengan baik. 

Walaupun merupakan sarana penunjang, fungsi perpustakaan adalah mencerdakan 

kehidupan masyarakat, upaya-upaya pengelola perpustakaan agar masyarakat gemar 

membaca dan mau mengunjungi perpustakaan agar masyarakat gemar membaca dan 

mau mengunjungi perpustakaan patit dihargai. Dengam semakin banyak  pengunjung 

perpustakaan dapat memenuhi peran dan fungsinya dengan baik. 

4. Manfaat perpustakaan 

Manfaat perpustakaan bagi sekolah 

1. Untuk melengkapi bahan sumber belajar bagi siswa. 

2. Untuk menumbuhkan kembangkan minat siswa dalam belajar. 

3. Untuk meningkatjan keterampilan siswa dalam belajar. 

4. Untuk memfasilitasi siswa yang tidak mampu membeli buku,sehingga 

perpustakaan dapat membantu mereka. 

Fungsi perpustakaan dari masa ke masa mungkin saja mengalami perubahan 

dan perkembangan, namun pada dasarnya fungsi perpustakaan dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

 



1. Fungsi Edukatif( Mendidik) 

Perpustakaan berfungsi sebagai tempat untuk belajar secara mandiri,di situ 

pengguna dapat mencari bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menambah  ilmu 

dan wawasan .siapapun dapat belajar di perpustakaan dengan mengikuti tata cara 

dan prosedur yang berlaku di perpustakaan tersebut. 

2. Fungsi Informatif( informasi) 

 Perpustakaan mempunyai fungsi informative, artinya informasi yang 

dibutuhkan oleh pengguna dapat di cari di perpustakaan. Jenis informasi yang 

akan di dapat tergantung jenis perpustakaannya, apakah itu perpustakaan 

penguruan tinggi perpustakaan khusus dan perpustakaan sekolah. 

3. Fungsi penelitian 

 Perpustakaan mempunyai fungsi penelitian artinya sumber –sumber informasi 

yang ada di dalam perpustakaan tersebut dapat digunakan sebagai bahan 

penelitian. 

4. Fungsi cultural 

 Perpustakaan mempunyai fungsi cultural artinya, perpustakaan memiliki dan 

menyediakan bahan  pustaka baik tercetak maupun elektronik yang menyajikan 

kebudayaan daerah, ataupun kebudayaan antar bansa. 

5. Fungsi rekreasi 

 Perpustakaan membeikan kesempatan kepada pengunjung untuk menikmati 

bahan yang ada  di dalam perpustakaan. Seperti buku yang tersedia di perpustakaan 

untuk pengunjung yang ingin membaca dan dan yang ingin meminjam buku yang 

ingin mereka bawa pulang. 

 

 



BAB III 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN  

Perpustakaan  bukan hanya pelengkapan sarana di sekolah tetapi untuk mendukung 

sebagai sumber belajar siswa yang ada dapat di manfaatkan oleh siswa untuk 

meminjambuki atau  sarana untuk belajar siswa yang ingin menambahkan wawasan 

yang luas. Perpustakan juga harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk 

siswa dan dapat menjalankan hubungan  dengan semua pihak atau guru dengan 

melakukan kerja sama yang saling menguntungkan untuk meningkatkan dan 

mengembangkan perpustakaan. Membuat hubungan yang baik dengan siswa yang ada 

di sekitar perpustakaan sekolah tersebut. 

 

B. SARAN 

   Untuk meningkatkan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar maka perpustakaan 

harus dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsi perpustakaan sebagai pusat 

sumber belajar. Perpustakaan  dapat mengikuti perkembangan zaman yang ada di 

dalam negeri maupun luar negeri.  
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