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BAB I
PENDAHULUAN

Bab I membahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi dari
penelitian yang berjudul Kontribusi Perpustakaan Sekolah terhadap Kebutuhan
Informasi Siswa.

A. Latar Belakang
Sekolah merupakan lembaga pendidikan atau tempat berlangsungnya proses
belajar mengajar. Sekolah merupakan bagian penting bagi proses kehidupan
manusia sebagai usaha menuntut kepandaian. Di sekolah siswa memperoleh
banyak informasi baik dari guru sebagai pengajar, teman, atau pun lingkungan
sekolah sebagai sarana perolehan pengetahuan atau pun informasi.
Seiring dengan perkembangan zaman pembelajaran yang terjadi di sekolah
mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Pada
kenyataannya pembelajaran tidak hanya cukup dari mempelajari pengetahuan atau
pun informasi yang terjadi saat ini, namun juga membutuhkan pembelajaran dari
pengetahuan dan informasi di masa lampau. Hal ini tentunya menjadi tugas
sekaligus tantangan bagi sekolah dalam menjalankan tugas tersebut. Oleh karena
itu, sekolah membutuhkan berbagai dukungan dari berbagai pihak sebagai sumber
daya pendidikan yaitu baik tenaga pengajar, fasilitas sekolah dan yang tidak kalah
penting adalah adanya perpustakaan sebagai salah satu sumber belajar bagi siswa.
UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat
23 menyatakan bahwa: “sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang
dipergunakan

dalam

penyelenggaraan

pendidikan

yang meliputi

tenaga

kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.” Pasal tersebut
menegaskan bahwa sarana pendidikan merupakan hal penting yang harus ada
dalam penyelenggaraan pendidikan. Dan perpustakaan merupakan salah satu
sarana penting tersebut sebagai sumber belajar yang mendukung kelancaran
proses pembelajaran.
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Perpustakaan sekolah merupakan sarana bagi siswa dalam memperoleh
berbagai sumber informasi yang akan menunjang kelancaran proses belajarnya.
Selain itu perpustakaan juga berperan sebagai pelestari ilmu pengetahuan yang
akan diwariskan kepada siswa dengan penyediaan berbagai koleksi.
Undang-undang No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, pasal 23 ayat 1,
2, 3, 4 dan 5 menyatakan bahwa:
1. Ayat (1): setiap sekolah/ madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang
memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar
Nasional Pendidikan;
2. Ayat (2): perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki
koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada
satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk
melayani semua peserta didik dan pendidik;
3. Ayat (3): perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan
koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan;
4. Ayat (4): perpustakaan sekolah/madrasah melayani peserta didik pendidikan
kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang
bersangkutan;
5. Ayat

(5):

perpustakaan

sekolah/madrasah

mengembangkan

layanan

perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
Undang-undang di atas menegaskan bagaimana kedudukan perpustakaan
dalam sekolah yang merupakan subsistem program pendidikan yang berpengaruh
terhadap program pendidikan secara keseluruhan. Dalam penyelenggaraannya,
perpustakaan sekolah harus dijadikan komponen yang tidak terpisahkan dalam
keseluruhan rangkaian program pendidikan di sekolah. Oleh karena itu
perpustakaan sekolah harus mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana yang
turut menentukan proses belajar mengajar yang baik serta mampu menyediakan
berbagai kebutuhan informasi siswa.
Kebutuhan informasi akan meningkat seiring dengan rasa ingin tahu yang
timbul akibat dorongan dari permasalahan yang dihadapinya. Kebutuhan

Ita Hardianti, 2013
Kontribusi Perpustakaan Sekolah Terhadap Kebutuhan Informasi Siswa (Studi Deskriptif di
Perpustakaan SMA Negeri 3 Bandung)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

3

informasi adalah suatu keadaan dimana seseorang menyadari bahwa dirinya
memiliki pengetahuan yang kurang mencukupi sehingga membutuhkan informasi
untuk memenuhi kekurangan yang dimilikinya. Sebagaimana yang dikemukakan
oleh Nicholas (Jayadi, 2009: 9), “kebutuhan informasi timbul ketika seseorang
menyadari adanya jurang atau jarak antara pengetahuan yang sudah dimiliki oleh
dirinya dengan permasalahan yang dihadapinya.”
Dengan adanya kesadaran terhadap kebutuhan informasi maka dengan
sendirinya menimbulkan permintaan informasi oleh pengguna informasi tersebut.
Begitu pula yang terjadi di perpustakaan sekolah, siswa sebagai pengguna
perpustakaan sekolah akan menuntut ketersediaan informasi untuk pemenuhan
kebutuhan informasinya.
Kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh siswa usia sekolah menengah
atas tentunya membutuhkan informasi yang lebih banyak, kompleks dan beragam
dibandingkan dengan usia sekolah di bawahnya. Hal ini didasari oleh semakin
banyaknya pengetahuan atau pun informasi yang perlu dipelajari oleh siswa.
Mulai dari bertambahnya jumlah mata pelajaran, isi materi yang harus
dipelajarinya semakin luas dan mendalam, tingkatan jenjang pendidikan siswa
yang membutuhkan pengetahuan atau pun informasi yang berbeda-beda, dan
kebutuhan informasi lainnya termasuk kebutuhan dalam hal kepuasan pribadi
seperti kebutuhan dalam mencari informasi yang sifatnya untuk hiburan pribadi.
Kebutuhan informasi siswa dapat dibedakan menjadi kebutuhan informasi
personal, kebutuhan informasi terkait peran sosial, dan kebutuhan informasi
terkait lingkungan. Kebutuhan informasi personal yaitu kebutuhan yang
menyangkut kebutuhan pribadi siswa misalnya kebutuhan informasi tentang
hiburan dan religi. Kebutuhan informasi terkait peran sosial yaitu kebutuhan yang
menyangkut tugas-tugas siswa sebagai pelajar misalnya kebutuhan informasi
tentang mata pelajaran. Sedangkan kebutuhan informasi terkait lingkungan yaitu
kebutuhan siswa untuk menambah informasi, pengetahuan, dan pemahaman
mengenai lingkungannya, misalnya informasi tentang lingkungan sekolah dan
tempat tinggal.
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Ada banyak faktor yang dapat menentukan untuk memenuhi kebutuhan
informasi tersebut. Dan faktor yang paling menentukan dalam memenuhi
kebutuhan informasi siswa tentunya adalah ketersediaan koleksi. Ketersediaan
koleksi merupakan faktor utama bagi semua perpustakaan atau pun penyedia
informasi begitu juga dengan perpustakaan sekolah.
Untuk memenuhi keberagaman kebutuhan informasi tentunya membutuhkan
ketersediaan sumber informasi. Dan ini menjadi tugas perpustakaan dalam
menyediakan koleksi yang sesuai dengan kebutuhan informasi siswa. Selain
faktor ketersediaan koleksi, faktor lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat
kenyamanan yaitu fasilitas yang dimiliki oleh perpustakaan sekolah. Fasilitas
yang ada akan menentukan kenyamanan serta membantu siswa dalam
memudahkan mencari atau pun mencerna informasi yang dibutuhkannya. Fasilitas
yang dimaksud adalah penataan ruangan perpustakaan serta perlengkapan
perpustakaan yang tersedia. Ketersediaan fasilitas perpustakaan akan mendukung
siswa dalam memperoleh informasi yang dibutuhkannya.
Ketersediaan koleksi dan fasilitas sering menjadi masalah dalam
keberlangsungan penyelenggaraan perpustakaan sekolah. Diantaranya yaitu
jumlah koleksi yang kurang memadai dengan jumlah siswa, kurang beragamannya
koleksi yang tersedia, ruang perpustakaan yang sempit dan perlengkapan di
perpustakaan yang akan membantu siswa dalam memperoleh informasi yang
dibutuhkannya masih belum memadai.
Layanan yang tersedia di Perpustakaan SMA Negeri 3 Bandung meliputi
layanan sirkulasi dan referensi. Pada bagian layanan tersebut tersedia berbagai
koleksi yang meliputi koleksi buku pelajaran, buku teks pelengkap, buku
penunjang, kamus, ensiklopedia, koleksi terbitan pemerintah dan lain sebagainya.
Ketersediaan koleksi tersebut bertujuan untuk membantu kelancaran proses
pembelajaran di sekolah.
Fasilitas perpustakaan SMA Negeri 3 Bandung terdiri atas penataan ruangan
dan perlengkapan perpustakaan. Penataan ruangan Perpustakaan SMA Negeri 3
Bandung terdiri atas ruang kepala perpustakaan, ruang referensi dan ruang
sirkulasi yang disatukan dengan ruang pengolahan koleksi. Perlengkapan
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perpustakaan yang tersedia diantaranya kursi, meja baca, rak buku, rak majalah,
rak surat kabar, lemari penitipan barang, fasilitas komputer dan internet serta
perlengkapan lainnya. Perlengkapan tersebut dapat mendukung pengguna
perpustakaan terutama siswa dalam memanfaatkan perpustakaan dan mendukung
kemudahan serta kenyamanan siswa dalam memenuhi kebutuhan informasinya.
Siswa SMA Negeri 3 Bandung termasuk siswa yang melek akan informasi.
Siswa membutuhkan berbagai informasi terutama sebagai sumber belajar. Sistem
pembelajaran yang berbentuk SKS (Sistem Kredit Semester) memacu siswa untuk
memiliki pengetahuan yang lebih banyak. Pengetahuan tersebut diperoleh siswa
dengan mencari berbagai sumber untuk memenuhi kebutuhan informasinya.
Keadaan inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian
mengenai bagaimana kontribusi perpustakaan sekolah terhadap kebutuhan
informasi siswa. Dengan begitu peran perpustakaan sekolah sebagai penyedia
informasi mampu memenuhi berbagai tuntutan kebutuhan informasi yang
dibutuhkan siswa. Berdasarkan masalah tersebut maka penulis mengambil judul
“Kontribusi Perpustakaan Sekolah terhadap Kebutuhan Informasi Siswa di SMA
Negeri 3 Bandung.”

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah
1. Identifikasi Maslah
Dengan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat
diidentifikasi masalahnya yaitu:
1. Jumlah koleksi perpustakaan masih kurang memadai.
2. Kurang beragamnya koleksi perpustakaan.
3. Kebutuhan informasi siswa yang berbeda-beda.
4. Fasilitas

perpustakaan

yang

belum

memadai

untuk

mendukung

kemudahan dan kenyamanan siswa dalam memenuhi kebutuhan
informasinya.

Ita Hardianti, 2013
Kontribusi Perpustakaan Sekolah Terhadap Kebutuhan Informasi Siswa (Studi Deskriptif di
Perpustakaan SMA Negeri 3 Bandung)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

6

2. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan di
atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini terbagi atas rumusan
masalah umum dan khusus. Masalah umum dari penelitian ini yakni,
“Bagaimana kontribusi perpustakaan sekolah terhadap kebutuhan informasi
siswa?”
Dengan masalah khususnya sebagai berikut:
1. Bagaimana ketersediaan koleksi di Perpustakaan SMA Negeri 3 Bandung?
2. Bagaimana fasilitas perpustakaan di SMA Negeri 3 Bandung?
3. Bagaimana kebutuhan informasi siswa di SMA Negeri 3 Bandung?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan
penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini secara umum yaitu untuk
mengetahui kontribusi perpustakaan sekolah terhadap kebutuhan informasi siswa.
Dan tujuan khususnya yaitu:
1. Untuk mengetahui gambaran ketersediaan koleksi di Perpustakaan SMA
Negeri 3 Bandung.
2. Untuk mengetahui gambaran fasilitas perpustakaan di SMA Negeri 3
Bandung.
3. Untuk mengetahui gambaran kebutuhan informasi siswa di SMA Negeri 3
Bandung.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik
secara teoritis maupun praktis. Maka secara lebih jelas manfaat yang diharapkan
dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
1) Hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu
perpustakaan dan informasi dalam hal kelengkapan koleksi, fasilitas yang
memadai serta dalam pemenuhan kebutuhan informasi siswa.
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2) Dengan penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan sumbangan
bagi peneliti berikutnya yang terkait masalah yang berhubungan dengan
penelitian ini.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara khusus
mengenai kontribusi perpustakaan sekolah terhadap kebutuhan informasi
siswa. Selain itu, untuk memberikan masukan bagi perpustakaan SMA Negeri
3 Bandung dalam menentukan arah kebijakan mengenai kelengkapan koleksi
dan fasilitas yang ada dalam kaitannya dengan terpenuhinya kebutuhan
informasi siswa.

E. Struktur Organisasi Skripsi
Bab I merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang penelitian,
identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
dan struktur organisasi skripsi.
Bab II mencakup penjelasan mengenai kajian pustaka, kerangka pemikiran,
asumsi, dan hipotesis penelitian.
Bab III merupakan metode penelitian yang berisi penjabaran rinci mengenai
lokasi penelitian, desain penelitian, metode penelitian, definisi operasional,
instrumen penelitian, proses pengembangan instumen, uji normalitas data, teknik
pengumpulan data dan analisis data.
Bab IV merupakan bagian yang menjelaskan mengenai tinjauan objek penelitian,
deskripsi hasil penelitian, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil
penelitian.
Bab V merupakan kesimpulan dan saran yang menyajikan penafsiran dan
pemaknaan penelitian terhadap hasil analisis temuan penelitian.
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