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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Perpustakaan Sekolah 

1. Pengertian Perpustakaan Sekolah 

 Secara umum perpustakaan mempunyai arti sebagai suatu tempat yang 

di dalamnya terdapat kegiatan penghimpunan, pengolahan, dan 

penyebarluasan (pelayanan) segala macam informasi, baik yang tercetak 

maupun terekam dalam berbagai media seperti buku, majalah, surat kabar, 

film, kaset, tape recorder, video, komputer, dan lain-lain. Semua koleksi 

sumber informasi tersebut disusun berdasarkan sistem tertentu dan 

dipergunakan untuk kepentingan belajar melalui kegiatan membaca dan 

mencari informasi bagi segenap masyarakat yang membutuhkannya.1 

 Menurut Supriyadi, perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang 

diselenggarakan di sekolah guna menunjang program belajar mengajar 

lembaga pendidikan formal tingkat sekolah, baik Sekolah Dasar maupun 

Sekolah Menengah, baik sekolah umum maupun sekolah lanjutan. 

Sedangkan menurut Carter V. Good, perpustakaan sekolah merupakan 

koleksi yang diorganisasi di dalam suatu ruang agar dapat digunakan oleh 

murid-murid dan guru-guru. Di dalam penyelenggaraannya, perpustakaan 

                                                           

 
1Pawit M. Yusuf, Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah (Jakarta: Kencana, 

2005), h. 1 
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sekolah tersebut diperlukan seorang pustakawan yang bisa diambil dari 

salah seorang guru.2  

 Menurut Herlina, perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang 

tergabung pada sebuah sekolah, dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang 

bersangkutan dengan tujuan khusus sekolah dan tujuan pendidikan.3  

 Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perpustakaan sekolah 

adalah perpustakaan yang ada di sekolah yang berfungsi untuk menunjang 

program belajar mengajar di sekolah dan diperlukan seorang pustakawan 

untuk mengelola perpustakaan tersebut dan dibantu dengan tenaga lainnya 

seperti tenaga administrasi dan guru dari sekolah yang disebut guru 

pustakawan. 

2. Manfaat Perpustakaan Sekolah 

 Manfaat perpustakaan sekolah, baik yang diselenggarakan di sekolah 

dasar, maupun di sekolah menengah adalah sebagai berikut:4 

a. Perpustakaan sekolah dapat menimbulkan kecintaan murid-murid 

terhadap membaca, 

b. Perpustakaan sekolah dapat memperkaya pengalaman belajar 

murid-murid, 

                                                           

 2Ibrahim Bafadal, Pengelolaan Perpustakaan Sekolah (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 4 
 

3Herlina, Ilmu Perpustakaan dan Informasi (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2006), h. 
26 
 

4Bafadal, Pengelolaan Perpustakan Sekolah , h. 5-6. 
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c. Perpustakaan sekolah dapat menanamkan kebiasaan belajar 

mandiri yang akhirnya murid-murid mampu belajar mandiri, 

d. Perpustakaan sekolah dapat mempercepat proses penguasaan 

teknik membaca, 

e. Perpustakaan sekolah dapat membantu perkembangan kecakapan 

berbahasa, 

f. Perpustakaan sekolah dapat melatih murid-murid ke arah tanggung 

jawab, 

g. Perpustakaan sekolah dapat memperlancar murid-murid dalam 

menyelesaikan tugas-tugas sekolah, 

h. Perpustakaan sekolah dapat membantu guru-guru menemukan 

sumber-sumber pengajaran, 

i. Perpustakaan sekolah dapat membantu murid-murid, guru-guru, 

dan anggota staf sekolah dalam mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

3. Tujuan perpustakaan sekolah 

 Perpustakaan sekolah sebagai bagian integral dari sekolah, merupakan 

komponen utama pendidikan di sekolah, diharapkan dapat menunjang 

terhadap pencapaian tujuan tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, maka 

tujuan perpustakaan sekolah adalah sebagai berikut:5 

                                                           

 
5Yusuf, Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah, h. 3. 
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a. Mendorong dan mempercepat proses penguasaan teknik membaca 

para siswa, 

b. Membantu menulis kreatif bagi para siswa dengan bimbingan guru 

dan pustakawan,  

c. Menumbuh kembangkan minat dan kebiasaan membaca para 

siswa, 

d. Menyediakan berbagai macam sumber informasi untuk 

kepentingan pelaksanaan kurikulum, 

e. Mendorong, menggairahkan, memelihara, dan memberi semangat 

membaca buku dan koleksi lain yang mengandung ilmu 

pengetahuan dan teknologi, yang disediakan oleh perpustakaan, 

f. Memperluas, memperdalam, dan memperkaya pengalaman belajar 

para siswa dengan membaca buku dan koleksi lain yang 

mengandung ilmu pengetahuan dan teknologi yang disediakan 

oleh perpustakaan, 

g. Memberikan hiburan sehat untuk mengisi waktu senggang melalui 

kegiatan membaca, khususnya buku-buku dan sumber bacaan lain 

yang bersifat kreatif dan ringan, seperti fiksi, cerpen, dan lainnya. 

4. Fungsi Perpustakaan Sekolah 

 Perpustakaan sekolah berfungsi sebagai sarana yang turut menentukan 

proses belajar-mengajar yang baik dan mampu memberikan warna dalam 

proses interaksi edukatif, yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan 
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misi yang diemban oleh perpustakaan, maka fungsi dari perpustakaan 

sekolah adalah sebagai berikut: 6 

a. Fungsi edukatif yaitu perpustakaan sekolah harus berfungsi sebagai 

kebutuhan para siswa dan pemakai perpustakaan sekolah lainnya. 

b. Fungsi informatif yaitu perpustakaan yang sudah maju tidak hanya 

menyediakan bahan-bahan pustaka yang berupa buku, tetapi juga 

menyediakan bahan-bahan yang bukan buku, seperti majalah, 

bulletin, surat kabar, pamphlet, guntingan artikel, peta, bahan yang 

dilengkapi alat-alat audiovisual seperti: video compact disc, slide 

projector, televisi dan lain sebagainya. 

c. Fungsi rekreasi, perpustakaan sekolah berfungsi sebagai sarana 

yang menyediakan bahan-bahan pustaka yang mengandung unsur 

hiburan yang sehat dan bermanfaat. Dengan tersedianya bahan-

bahan bacaan yang bersifat rekreatif diharapkan pengguna dapat 

mengisi waktu senggang sekaligus bisa melakukan rekreasi dengan 

membaca koleksi yang diminatinya, sehingga akan timbul ide-ide 

baru yang sangat bermanfaat bagi pengembangan daya kreasi 

pengguna. 

d. Fungsi riset, koleksi perpustakaan sekolah bisa dijadikan bahan 

untuk membantu dilakukannya kegiatan penelitian sederhana. 

                                                           

 
6 Dian Sinaga, Mengelola Perpustakaan Sekolah (Bandung: Kiblat Buku Utama), h. 25-26. 
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Segala jenis informasi tentang pendidikan setingkat sekolah yang 

bersangkutan sebaiknya disimpan di perpustakaan. 

e. Fungsi sarana simpan karya manusia, perpustakaan berfungsi 

sebagai tempat menyimpan karya manusia, khususnya karya cetak 

sepeti buku, majalah dan sejenisnya serta karya rekam seperti kaset 

dan piringan hitam. 

5. Tugas Perpustakaan Sekolah 

 Sesuai dengan pengertian perpustakaan sekolah yang berintikan tiga 

kegiatan penghimpunan, pengolahan dan penyebarluasan segala macam 

informasi pendidikan kepada para siswa dan guru, maka tugas 

perpustakaan sekolah adalah sebagai berikut:7 

a. Menghimpun atau mengumpulkan, mendayagunakan, memelihara 

dan membina secara terus-menerus bahan koleksi atau sumber 

informasi (bahan pustaka) dalam bentuk apa saja, seperti misalnya 

buku, majalah, surat kabar dan jenis koleksi lainnya. 

b. Mengola sumber informasi tersebut dengan menggunakan sistem 

dan cara tertentu, sejak dari bahan-bahan tersebut datang ke 

perpustakaan sampai kepada siap untuk disajikan atau dilayangkan 

kepada para penggunanya yakni para siswa dan guru di lingkungan 

sekolah yang bersangkutan. 

                                                           

 
7Bafadal, Pengelolaaan Perpustakaan Sekolah, h. 8. 



28 

 

c. Menyebarluaskan informasi atau bahan-bahan pustaka kepada 

segenap anggota yang membutuhkannya sesuai dengan 

kepentingannya yang berbeda satu dengan yang lainnya. 

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perpustakaan bukan 

hanya menyediakan buku-buku atau koleksi baik tercetak maupun non cetak, 

tetapi juga di dalamnya terdapat kegiatan penghimpunan, pengolahan, dan 

penyebarluasan informasi tetapi juga memiliki tugas, tujuan, manfaat, dan 

fungsi masing-masing. Fungsi dari perpustakaan tersebut antara lain fungsi 

edukatif, informatif, rekreasi, riset, dan sarana simpan karya manusia.  

B. Sumber Daya Manusia Perpustakaan 

  Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang 

memiliki akal, perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, 

daya, dan karya (rasio, rasa, dan karsa). Semua potensi SDM  tersebut 

berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Seiring 

majunya teknologi, perkembangan informasi, tersedianya modal dan 

memadainya bahan, jika tanpa SDM sulit bagi sebuah organisasi itu untuk 

mencapai suatu tujuan.8 Di dalam perpustakaan sumber daya manusia juga 

berperan sangat penting untuk mengelola perpustakaan. Sinaga menegaskan 

bahwa sukses atau tidaknya penyelenggaraan perpustakaan banyak 

                                                           

 8Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia ( Jakart: Kencana, 2009), h.3. 
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tergantung pada kemampuan staf perpustakaan.9 Dengan demikian, staf 

perpustakaaan sekolah adalah kunci utama dalam berkembang atau tidaknya 

suatu perpustakaan. 

  Sumber daya manusia perpustakaan sekolah terdiri dari guru, 

pustakawan, dan karyawan (tenaga administrasi). Guru berperan sebagai 

mediator antara perpustakaan dan kepala sekolah, perpustakaan dan guru, 

dan perpustakaan dan siswa. Pustakawan bertugas melaksanakan kegiatan 

perpustakaan seperti pengadaan, pencatatan, klasifikasi, katalogisasi, 

penjajaran, pengawetan, dan pemberdayaan perpustakaan, selain 

melaksanakan kegiatan profesi pustakawan.10 Kebutuhan jumlah tenaga 

disesuaikan dengan struktur organisasi, volume pekerjaan, maupun jumlah 

pemakai potensial (siswa, guru, dan karyawan) sekolah tersebut. Selain itu 

untuk meningkatkan perkembangan perpustakaan sekolah perlu dibuat 

standar kemampuan pustakawan (minimal DIII perpustakaan), guru 

pustakawan, dan tenaga pada setiap jenjang sekolah.11 Jadi sumber daya 

manusia perpustakaan terdiri dari pustakawan sekolah, guru pustakawan, dan 

tenaga administrasi. 

 

                                                           

 
9Dian Sinaga, “Mengelola Perpustakaan Sekolah”, dalam Andi Prastowo, Manajemen 

Perpustakaan Sekolah Profesional (Jogjakarta: Diva Press, 2013), h. 353. 
 
 

10Lasa HS, Manajemen Perpustakaan Sekolah (Yogyakarta: Pinus, 2009), h. 37. 
 11 Lasa , Manajemen Perpustakaan, h. 38. 
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1. Pustakawan Sekolah 

   Pustakawan sekolah ialah pengelola perpustakaan yang 

memiliki ilmu pengetahuan di bidang perpustakaan. Menurut IFLA 

pustakawan sekolah adalah tenaga kependidikan berkualifikasi serta 

professional yang bertanggung jawab atas perencanaan dan 

pengelolaan perpustakaan sekolah, didukung oleh tenaga yang 

mencukupi, bekerja sama dengan semua anggota komunitas sekolah 

dan berhubungan dengan perpustakaan umum, dan lain-lainya.12 

  Sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi akademik yang 

dimiliki, seorang pustakawan memiliki beberapa tugas; pertama, 

melaksanakan pengadaan. Pengadaan dapat dilakukan dengan cara 

pembelian, langganan, tukar-menukar, titipan, hadiah, sumbangan, 

infaq, wakaf, atau membuat sendiri. Kedua, mengelola bahan pustaka. 

Pustakawan bertanggung jawab penuh atas kegiatan pengolahan ini 

meskipun dalam pelaksanaannya dibantu oleh tenaga administrasi dan 

guru pustakawan. Kegiatan pengolahan tersebut meliputi pencatatan, 

klasifikasi, katalogisasi, pelabelan, penjajaran, pelestarian, dan 

pengawetan. Dan yang ketiga, memberdayakan bahan informasi. 

Bahan informasi yang diekelola perpustakaan sekolah perlu 

diberdayakan secara optimal agar memberikan manfaat kepada 

masyarakat. Pemberdayaan ini yaitu penyediaan jasa informasi, 
                                                           

 
12Suherman, Perpustakaan sebagai Jantung Sekolah (Bandung : Saga, 2008), h. 30. 
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sirkulasi, refrensi, pelayanan fotokopi, penelusuran literatur, pelayanan 

baca di tempat maupun pelayanan internet.13 

2. Guru Pustakawan 

 Guru pustakawan adalah guru sekolah yang mendapatkan 

pendidikan atau pelatihan bidang perpustakaan idealnya minimal 

berbobot 30 SKS. Selain mengajar, guru juga bertugas mengelola 

perpustakaan.14 Guru pustakawan diperlukan karena adanya 

perubahan pembelajaran dari teacher centered (proses pembelajaran 

yang terpusat pada guru) ke student centered (proses pembelajaran 

yang terpusat pada siswa). Dengan adanya perubahan ini, guru 

pustakawan memiliki fungsi yang sangat penting dalam membantu 

kepala sekolah dalam mengoptimalkan fungsi dan peran 

perpustakaan sekolah. Mereka diharapkan mampu mengunggah 

kesadaran kalangan sekolah bahwa pentingnya perpustakaan dalam 

mendukung usaha untuk mempromosikan perpustakaan sekolah 

sebagai media pembelajaran. Oleh sebab itu, guru pustakawan 

diharapkan memiliki kompetensi, ilmu pengetahuan, dan 

keterampilan khusus. Karena posisi guru pustakawan di sini adalah 

sebagai agen perubahan, memengaruhi, dan mengarahkan seluruh 

                                                           

 13Andi Prastowo, Manajemen Perpustakaan Sekolah Profesional (Jogjakarta: Diva Press, 
2013), h. 357-358 
 14Lasa, Manajemen Perpustakaan, h. 40. 
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komponen sekolah mencapai kualitas pendidikan, dan membentuk 

lingkungan sekolah yang kondusif untuk melakukan proses belajar.15 

3. Tenaga Administrasi 

  Tenaga administrasi bertugas melaksanakan kegiatan 

administrasi yang ada di perpustakaan dan membantu pelaksanaan 

tugas-tugas kepustakawanan. Tugas-tugas tersebut antara lain :16 

a. Mengurusi surat menyurat 

b. Memasang label buku 

c. Membantu pelaksanaan pelayanan sirkulasi, baca di tempat, 

keanggotaan, dan lain-lain. 

d. Membantu penjajaran buku/majalah di rak 

e. Membantu entri data 

f. Melaksanakan pembuatan laporan-laporan. 

  Menurut Ndraha, sumber daya manusia berkualitas tinggi adalah 

sumber daya manusia yang mampu menciptakan, bukan saja nilai 

komparatif tetapi juga  nilai kompetitif, genetatif, inovatif dengan 

menggunakan energi tertinggi seperti: (intelligence), (creativity) dan 

(imagination); tidak lagi semata-mata menggunakan energi kasar, seperti 

bahan mentah, lahan, air, tenaga otot, dan sebagainya.17 Untuk 

memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas di dalam suatu 

                                                           

 
15Prastowo, Manajemen Perpustakaan Sekolah , h. 358-359 

 16Lasa,  Manajemen Perpustakaan, h. 43.  
 

17Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, h. 4. 
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perpustakaan perlu dilakukan perekrutan secara terbuka, selektif, objektif, 

kompetensi, dan standar. Perekrutan dapat dilakukan dengan: 

1. Penjaringan melalui tes yaitu perekrutan pegawai yang diangkat 

melalui tes atau dengan mengisi jawaban yang dilakukan calon yang 

akan menjadi pengelola perpustakaan. 

2. Pengangkatan orang dalam yaitu mengangkat pegawai pepustakaan itu 

sendiri misalnya guru atau staf lainnya. 

3. Pengangkatan orang yang pernah magang yaitu mengangkat sumber 

 daya manusia yang pernah magang pada perpustakaan tersebut yang 

 dianggap berkualitas baik. 

4. Mutasi yaitu pengelola perpustakaan yang di mutasi atau dipindahkan 

 dari tempat lain ke perpustakaan sekolah tersebut. 

  Perekrutan tenaga ini harus selektif dan memenuhi standar 

kompetensi. Artinya untuk pustakawan seharusnya memiliki 

pendidikan formal minimal D III Perpustakaan, dokumentasi, dan juga 

informasi. Di samping itu, mereka juga harus memiliki kemampuan 

manajerial, kemandirian, inovatif, dinamis, dan mampu bekerja 

sama.18 

  Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya 

manusia perpustakaan adalah orang yang bertugas untuk mengelola 

perpustakaan yang terdiri dari pustakawan, guru pustakawan, dan 
                                                           

 18Lasa, Manajemen Perpustakaan, h. 43. 
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tenaga administrasi yang mempunyai tugas masing-masing di setiap 

bidangnya. Sumber daya manusia juga memiliki peran yang sangat 

penting dalam mengelola perpustakaan karena sukses atau tidaknya 

suatu perpustakaan tergantung dari pengelola perpustakaan itu sendiri. 

 Untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas pihak 

perpustakaan harus melakukan perekrutan secara terbuka, selektif, 

objektif, kompetensi, dan standar. Selain pengelola perpustakaan harus 

memiliki kompetensi, ia juga harus memiliki pendidikan dan ilmu 

pengetahuan tentang perpustakaan karena itu pihak perpustakaan harus 

merekrut pengelola perpustakaan dengan pendidikan minimal D III 

Perpustakaan. 

C.  Sifat dan Sikap Petugas Perpustakaan 

  Menurut Bafadal, seseorang yang diangkat sebagai petugas 

perpustakaan sekolah harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut :19 

1. Petugas perpustakaan sekolah harus memiliki pengetahuan di bidang 

 perpustakaan sekolah. 

2. Petugas perpustakaan sekolah harus memiliki pengetahuan di bidang 

 pendidikan. 

3. Petugas perpustakaan sekolah harus memiliki minat terhadap 

 penyelenggaraan perpustakaan sekolah. 

                                                           

 19 Ibrahim Bafadal, Pengelolaan Perpustakaan Sekolah (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 175-
176 
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4. Petugas perpustakaan sekolah harus suka bekerja, tekun, dan teliti 

 dalam melaksanakan tugas-tugasnya. 

5. Petugas perpustakaan sekolah harus terampil mengelola perpustakaan 

 sekolah. 

   Aliwason Atwell menambahkan bahwa ciri-ciri pustakawan sekolah 

yang efektif meliputi sepuluh macam, yaitu jujur, sopan, dan ramah, 

komunikatif, bersikap positif, menghargai waktu, penuh pengertian, kreatif, 

professional, bersahabat, tertib, dan rapi.20 

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa petugas perpustakaan 

sekolah harus memiliki pengetahuan yang banyak di bidang perpustakaan dan 

juga pendidikan, keterampilan khusus dalam mengelola perpustakaan, dan 

juga memiliki minat di dalam bidang perpustakaan agar suatu perpustakaan 

dapat berjalan dengan baik, efisien, dan sesuai dengan standar perpustakaan 

yang ada. 

D. Kompetensi Sumber Daya Manusia Perpustakaan 

 Menurut Wahjosumidjo, kompetensi merupakan kinerja tugas rutin 

yang integratif, yang menggabungkan resource (kemampuan, pengetahuan, 

asset dan proses, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat) yang 

menghasilkan posisi yang lebih tinggi dan kompetitif.21 Dari uraian di atas 

                                                           

 20Aliwason Atwel, “Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan Sekolah bagi Guru”, dalam Andi 
Prastowo , Manajemen Perpustakaan Sekolah Profesional (Jogjakarta: Diva Press, 2013), h. 364-365. 
 

21H Nasution,”Pengertian Kompetensi dan Jenis Kompetensi “, artikel diakses pada 9 
November 2014 dari http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/32962/3/Chapter%20II.pdf 
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dapat diketahui bahwa kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki 

seseorang dalam melaksanakan tugas atau jabatannya, baik yang terlihat 

maupun tidak terlihat sehingga dapat menjalankan tugasnya secara profesional 

dan efisien, sesuai dengan standar kinerja dalam keberhasilan pelaksanaan 

tugas yang diberikan kepadanya. 

  SDM perpustakaan dalam melaksanakan tugasnya, pengelola 

perpustakaan harus memiliki kompetensi personal, kompetensi manajemen, 

kompetensi pendidikan, dan kompetensi pelayanan, serta kompetensi ilmu 

pengetahuan. 

a. Kompetensi personal adalah kompetensi yang harus dimiliki 

seseorang yang berupa kemampuan pribadi yang diperoleh melalui 

pendidikan, pengalaman, dan bersifat kepribadian.22 Kompetensi ini 

bertujuan agar mereka memiliki :23 

1. Minat intelektual, budaya, dan rekreasional 

2. Mampu berbahasa asing 

3. Kemampuan komunikasi lisan dan tertulis 

4. Memahami teknologi informasi (komputer) 

5. Antusias terhadap perbukuan 

6. Jiwa kepemimpinan 

                                                           

 22 Prastowo, Manajemen Perpustakaan Sekolah, h.359 
 23Lasa, Manajemen Perpustakaan, h.41  
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b. Kompetensi manajemen adalah kemampuan pengelola perpustakaan 

menguasai manajemen perpustakaan sekolah dengan baik.24 Oleh 

sebab itu pustakawan perlu memahami beberapa hal sebagai 

berikut:25 

1. Memahami visi, misi, tujuan, dan perencanaan sumber daya 

 manusia, sistem, gedung/tata ruang, anggaran, koleksi, dan 

 pemberdayaan perpustakaan 

2. Memahami koordinasi kegiatan perpustakaan seperti 

 pengolahan, penjajaran, penyimpanan, penyedian jasa 

 informasi 

3. Memahami bentuk-bentuk pengawasan yang efektif 

4. Memahami bentuk-bentuk kerjasama dengan pihak lain. 

c. Kompetensi pendidikan yaitu kemampuan mendorong dan 

membimbing orang lain (siswa, guru, karyawan) untuk mandiri 

dalam mengakses informasi dan pemanfaaatan bahan informasi 

dalam upaya peningkatan kualitas diri.26 Oleh sebab itu guru 

pustakawan diharapkan mampu : 

1. Menginformasikan fasilitas dan bahan informasi kepada 

 seluruh aktivis sekolah, 

                                                           

 24Prastowo, Manajemen Perpustakaan Sekolah, h. 359. 
 25Lasa, Manajemen Perpustakaan, h. 41. 
 

26Prastowo, Manajemen Perpustakaan, h. 359. 
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2. Membimbing siswa dalam penggunaan fasilitas perpustakaan 

 terutama dalam proses temu kembali informasi dan 

 pengoperasian teknologi informasi, 

3. Berperan serta dalam pengembangan kurikulum sekolah, 

4. Bekerja sama dengan para guru mengenai integrasi sumber 

 informasi dan information skill dengan pembelajaran di kelas, 

5. Menyelenggarakan pelatihan singkat untuk guru dalam  

  penggunaan fasilitas perpustakaan seperti penggunaan internet, 

  CD, OPAC, teleconference, dan lainnya, 

6. Membimbing siswa dalam mengevaluasi dan 

 mengkomunikasikan informasi.27 

d. Kompetensi pelayanan adalah kemampuan untuk memberikan dan 

menyediakan segala jenis pelayanan yang diberikan oleh 

perpustakaan sekolah.28 Untuk itu para pengelola perpustakaan 

diharapakan memiliki kompetensi :29 

1. Memahami dan memberikan pelayanan yang tepat kepada guru 

 dan siswa sesuai tujuan pembelajaran, 

2. Memahami pemanfaatan literatur sekunder seperti katalog, 

 bibliografi, abstrak, dan indeks, 

                                                           

 
27Lasa, Manajemen Perpustakaan, h. 42.  

 
28Prastowo, Manajemen Perpustakaan Sekolah, h. 359-360. 

 29Lasa, Manajemen Perpustakaan, h. 42. 
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3. Memahami penggunaan koleksi referensi seperti kamus, 

 ensiklopedia, peta, dan almanak. 

4. Memahami prinsip-prinsip katalogisasi, klasifikasi, penjajaran, 

 dan penemuan kembali informasi. 

e. Kompetensi ilmu pengetahuan adalah kemampuan guru untuk 

mengelola perpustakaan dengan basis ilmu pengetahuan yang 

memadai, yaitu ilmu perpustakaan, serta didukung oleh ilmu-ilmu 

lain yang terkait, seperti informasi, manajemen, statistik, komputer, 

psikologi, dan komunikasi.30 

  Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sumber daya 

manusia harus memiliki beberapa kompetensi seperti kompetensi 

personal, manajemen, pendidikan, pelayanan dan ilmu pengetahuan. 

Oleh karena itu setiap kompetensi tersebut diperlukan beberapa poin 

yang harus dipenuhi oleh setiap pengelola perpustakaan. Jika sumber 

daya manusia perpustakaan tidak memliki kompetensi tersebut, maka 

perpustakaan tidak akan mencapai apa yang diharapkan karena 

kompetensi merupakan standar yang harus dimiliki oleh setiap 

pengelola perpustakaan, agar perpustakaan yang dikelola mampu 

berjalan dengan efektif dan efisien. 

 

                                                           

 
30 Prastowo, Manajemen Perpustakaan Sekolah, h. 360 
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E. Perpustakaan Digital atau Digital Library 

1. Pengertian Perpustakaan Digital atau Digital Library 

   Perpustakaan Digital terlihat bukan sebagai kumpulan 

komputer di sebuah ruangan atau serangkaian situs di Website, 

melainkan sebagai aktivitas-aktivitas manusia di ruangan yang berisi 

komputer tersebut atau sebagian kegigihan seseorang berkutat dengan 

ratusan situs yang bergantian tampil di layar komputer pribadinya.31 

   Perpustakaan Digital atau Digital Library adalah perpustakaan 

yang menyediakan layanan penelusuran data full text atau secara utuh 

akan tetapi dalam bentuk format elektronik.32 Digital Library atau 

perpustakaan digital adalah suatu perpustakaan yang menyimpan data 

baik itu buku (tulisan), gambar, suara dalam bentuk file elektronik dan 

mendistribusikannya dengan menggunakan protocol elektronik melalui 

jaringan komputer.33 

   Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

perpustakaan digital atau digital library adalah jaringan perpustakaan 

yang dilayankan secara online dan dapat diakses selama 24 jam baik di 

dalam perpustakaan maupun jarak jauh tanpa harus datang ke 

perpustakaan secara fisik. 
                                                           

 
31Putu Laxman Pendit, Perpustakaan Digital Kesinambungan dan Dinamika (Jakarta: Citra 

Karyakarsa Mandiri, 2009), h. 20 
 

32Imam Suwandi, “Jenis-jenis layanan perpustakaan”, artikel diakses pada 16 mei 2015 dari 
http://www.slideshare.net/hanyaqhu1/5-jenis-jenis-layanan-perpustakaan 
 

33Juansyah, “Pengertian Perpustakaan Digital” artikel diakses pada 16 Mei 2015 dari 
https://juansyah.wordpress.com/2013/03/30/pengertian-perpustakaan-digital-digital-library-e-library/ 
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2. Karakteristik Digital Library 

Karakteristik utama Digital Library ialah : 

a. Manajemen sumberdaya menggunakan komputer 

b. Komunikasi antara penyedia dengan pengguna informasi melalui 

kanal elektronik 

c. Pemenuhan kebutuhan pengguna informasi oleh staf melalui 

transaksi elektronik 

d. Penyimpanan, pengorganisasian, dan pengiriman informasi ke 

pengguna melalui kanal elektronik. 

 Dari karakteristik di atas maka perpustakaan koleksi yang 

melayani pengguna secara otomatis penuh (komputerisasi), belum 

bisa disebut sebagai digital library. Perpustakaan disebut digital 

library ketika mayoritas sumberdayanya ditangani dengan 

menggunakan formulir elektronik melalui kanal elektronik.34 

3. Pengembangan Digital Library 

a. Digital library adalah perpustakaan elektronik di mana pengguna 

dan penyedia informasi tersebar, tidak mengenal tempat secara 

fisik, dan sangat transparan. 

b. Tidak hanya satu tempat akses, dan tidak hanya satu tempat 

penyimpanan. 

                                                           

 
34Juansyah, “Pengertian Perpustakaan Digital.”  
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c. Seluruh transaksi “on the fly” Seluruh transaksi dilakukan secara 

online. 

d. Akses terhadap Digital Library tidak dibatasi oleh tempat dan 

waktu,  bisa kapan saja dan dimana saja. 

e. Koleksi elektronik bertambah dengan pesat, sedangkan koleksi 

tercetak menurun. 

f. Koleksi multimedia: teks, suara, dan gambar. 

 Digital library dapat berupa bagian dari Internet. Di dalamnya 

menyediakan beragam layanan, diantaranya: search engines, web 

browser, database management system, multimedia document, 

dan lain-lain.35 

4. Kelebihan Perpustakaan Digital 

Kelebihan perpustakaan digital dibandingkan dengan perpustakaan 

konvensional antara lain: 36 

a. Menghemat ruangan 

Karena koleksi perpustakaan digital berupa dokumen berbentuk 

digital, maka penyimpanan akan sangat efisien. Hardisk dengan 

kapasitas 30 GB dapat berisi e-book sebanyak 10.000-12.000 judul 

dengan jumlah halaman buku rata-rata 500-1000 halaman. 

 

                                                           

 
35Juansyah,”Pengertian Perpustakaan Digital”. 

 
36Abdul Rahman Saleh, Membangun Perpustakaan Digital (Jakarta: Sagung Seto, 2010), h. 4-

5. 
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b. Akses ganda (Multiple access) 

Kelebihan koleksi digital dibandingkan dengan perpustakaan 

konvensional ialah pemustaka dapat secara bersamaan 

menggunakan koleksi yang ada tanpa harus menunggu 

dikembalikan seperti perpustakaan konvensional baik untuk dibaca 

maupun diunduh ke komputer pribadinya. 

c. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu 

Perpustakaan digital bisa diakses di mana saja dan kapan saja 

dengan catatan ada jaringan komputer tidak seperti perpustakaan 

konvensional yang hanya bisa diakses ketika pemustaka datang ke 

perpustakaan ketika perpustakaan tersebut membuka layanan. 

d. Koleksi dapat berbentuk multimedia 

Koleksi pada perpustakaan digital tidak hanya koleksi yang 

bersifat teks atau gambar tetapi juga berbentuk kombinasi antara 

teks, gambar, dan suara. Bahkan juga dapat menyimpan dokumen 

yang bersifat gambar bergerak dan suara (film). 

e. Biaya lebih murah 

Karena koleksi digital dapat digandakan dengan jumlah yang tidak 

terbatas dengan biaya yang sangat murah, maka kita dapat 

menyimpulkan bahwa koleksi digital lebih murah dibandingkan 

koleksi pada perpustakaan konvensional. 
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5. Koleksi Perpustakaan Digital 

 Koleksi perpustakaan digital terdiri dari dokumen digital atau 

dokumen elektronik. Dokumen elektronik mempunyai format antara 

lain format html atau hypertext mark up language, Portable 

Document Format (PDF), Microsoft Word atau MS-Word, Microsoft 

Excel terutama untuk dokumen teks. Sedangkan untuk dokumen 

gambar (grafis) yang berbentuk format JPEG, GIF, dan sebagainya. 

37 

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perpustakaan 

digital memiliki beberapa karakteristik, dan kelebihan dibandingkan 

perpustakaan konvensional, dan juga koleksi perpustakaan digital 

terdiri dalam bentuk yang bermacam-macam yang mudah untuk 

diakses di mana saja dan kapan saja dengan catatan terhubung 

dengan jaringan internet. 

F.  Kualitas Layanan 

 Secara sederhana, kualitas berarti kesesuaian dengan 

spesifikasi pelanggan. Kualitas bukanlah memenuhi sejumlah kriteria 

yang ditetapkan perusahaan/instansi, sebaliknya kualitas adalah 

memenuhi kriteria yang ditetapkan pelanggan. Kunci mencapai jenis 

kualitas ini, karena itu adalah mengetahui siapa pelanggannya dan 

apa yang mereka inginkan. Sektor jasa yang menghasilkan produk 
                                                           

 
37Saleh, Membangun Perpustakaan Digital, h, 5. 
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berupa pelayanan memiliki sifat yang khas, maka penggunaan teknik 

manajemen kualitas standar tidaklah sesuai karena sifatnya yang khas 

tersebut. Beberapa peneliti dan akademisi mengembangkan beberapa 

metode untuk menemukan, mengukur, dan menganalisa determinan 

dari kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan perlu diukur setidaknya 

karena tiga alasan, yaitu:38 

1. Hasil pengukuran dapat digunakan untuk melakukan perbandingan 

antara sebelum dan sesudah terjadinya perubahan pada suatu 

organisasi 

2. Pengukuran diperlukan untuk menemukan letak permasalahan yang 

terkait dengan kualitas 

3. Hasil pengukuran diperlukan untuk menetapkan standar pelayanan 

kualitas. 

  Dimensi kualitas itu tergantung pada subjek penyedia jasa 

dengan berfokus pada objek yang dilayani. David Garvin dalam Leod 

(2007), memperkenalkan subjek kualitas yang diterapkan pada 

produk sistem informasi dan telah mengidentifikasi delapan dimensi 

yang berbeda, yaitu :39 

 

                                                           

 
38Wahid  Nashihudin,”Servqual; Metode tepat meningkatkan kualitas layanan perpustakaan” 

artikel diakses pada 16 Mei 2015 dari 
http://digilib.undip.ac.id/index.php/component/content/article/38-lain/artikel/76-servqual-metode-
tepat-meningkatkan-kualitas-layanan-perpustakaan 
 

39Nashihudin,”Servqual; metode tepat meningkatkan kualitas layanan”   

http://digilib.undip.ac.id/index.php/component/content/article/38-lain/artikel/76-servqual-metode-tepat-meningkatkan-kualitas-layanan-perpustakaan
http://digilib.undip.ac.id/index.php/component/content/article/38-lain/artikel/76-servqual-metode-tepat-meningkatkan-kualitas-layanan-perpustakaan
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1. Kinerja yaitu seberapa baik suatu sistem informasi melakukan apa 

 yang memang harus dilakukannya. 

2. Features yaitu tampilan dari “pernak-pernik” yang melengkapi atau 

 meningkatkan fungsi dasar pada sistem layanan informasi. 

3. Keandalan yaitu bagaimana kemampuan sistem informasi untuk 

bertahan selama penggunaan yang biasa .  

4. Kesesuaian yaitu seberapa baik sistem informasi tersebut sesuai 

dengan standar. 

5. Daya tahan (durability) yaitu adalah ukuran umur ekonomis sistem 

informasi dan teknologi modern memungkinkan hal ini. 

6. Kemudahan perbaikan yaitu sistem informasi yang digunakan untuk 

jangka waktu lama sering harus diperbaiki atau dipelihara. 

7. Keindahan yaitu keindahan (aesthetics) suatu sistem informasi 

 terletak bagaimana produk tersebut dilihat dan dirasakan, dapat 

 menjadi dimensi yang penting. 

8. Persepsi yaitu setiap layanan dapat mempengaruhi persepsi pemakai 

secara objektif. 

  Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan 

merupakan tolak ukur sukses atau tidaknya suatu kegiatan terutama 

dalam bidang layanan. Kualitas layanan dapat diukur karena untuk 

melakukan perbandingan sebelum dan sesudah adanya perubahan 

instansi, diperlukan permasalahan yang terkait mengenai kualitas 
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tersebut, dan dari hasil pengukuran dapat ditetapkan standar pelayanan 

kualitas. 

G. Peran Pustakawan Layanan Digital 

 Seiring dengan berkembangnya digital library, maka pustakawan akan 

memiliki peran dan tugas, antara lain:40 

A. Information Manager 

1. Librarian as gateway to future and to the past (pustakawan sebagai 

 gerbang manajemen perpustakaan konvensional dan moderen). Ini 

 menunjukkan bahwa, kemajuan perpustakaan masih dijiwai atau 

 diwarnai oleh pengelolaan masa lalu yang sampai saat ini masih 

 dianggap relevan. 

2. Librarian as knowledge/information manager (pustakawan sebagai 

 manajer ilmu pengetahuan/informasi). Seiring dengan peran 

 perpustakaannya, para pustakawan diposisikan sebagai sumberdaya 

 handal dalam mengelola ilmu pengetahuan/informasi. 

3. Librarian as publisher (pustakawan sebagai penerbit). Ini bisa 

ditunjukkan dengan berbagai terbitan yang dihasilkan oleh 

perpustakaan. 

4. Librarian as organizers of networked resources (pustakawan sebagai 

pengorganisasi jaringan sumber informasi). Jaringan informasi tidak 

                                                           

 
40Widodo,”Peran dan Karakteristik Pustakawan di era Digital Library” diakses pada 17 Mei 

2015 dari http://digilib.undip.ac.id/index.php/component/content/article/38-lain/artikel/63-peran-dan-
karakteristik-pustakawan-di-era-digital-library 
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akan bisa berjalan sesuai yang diharapkan, apabila tidak dikelola 

dengan baik dan rapih. Karena itu, pustakawan dituntut untuk 

memahami jaringan informasi sampai belahan dunia manapun, 

sekaligus mampu mengelola jaringan tersebut agar bisa dimanfaatkan 

secara maksimal. 

5. Librarian as advocates for information policy 

development (pustakawan sebagai penilai kebijakan pengembangan 

informasi). Pustakawan diharapkan mampu memberikan penilaian 

informasi mana yang layak dipublikasikan dan dilayankan, dan mana 

informasi yang perlu di-discard. 

6. Librarian as sifters of information resources (pustakawan sebagai 

penyaring sumber informasi). Pustakawan harus mampu 

memposisikan dirinya sebagai filtering informasi. 

B. Team Work 

1. Librarian as community partners (pustakawan sebagai partner 

masyarakat). Masyarakat mempunyai peran ganda, sebagai 

”pengguna” dan ”kontributor” informasi. Oleh karenanya, partnership 

ini perlu dikembangkan untuk menjaga keharmonisan. 

2. Librarian as a member of the digital library design team (pustakawan 

sebagai tim desain). User interface dan fitur-fitur akan lebih menarik 

dan mengena apabila dirancang/didesain bersama-sama antara 

pustakawan dengan perancang web. 
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3. Librarian as collaborators with technology resource 

providers (pustakawan sebagai kolaborator penyedia sumberdaya 

teknologi). Pustakawan adalah pengguna teknologi dan yang 

mengetahui kebutuhannya akan teknologi informasi, sekaligus 

memahami kebutuhan pengguna akan teknologi informasi. Oleh sebab 

itu, pustakawan harus mampu menempatkan dirinya untuk bisa 

berpartner dengan para penyedia sumberdaya teknologi. 

C. Teacher, Consultant and Researcher 

1. Librarian as teacher and consultant (pustakawan sebagai guru dan 

consultant). Implementasi digital library memerlukan sosialisasi dan 

pendidikan pengguna. Inilah saatnya, pustakawan yang lebih 

memahami content dari digital library dituntut untuk berberan sebagai 

guru, paling tidak dalam akses informasi, sekaligus sebagai konsultan 

untuk bisa memberikan alternatif, misalnya sumber-sumber informasi. 

2. Librarian as researcher (pustakawan sebagai peneliti). Peran 

pustakawan tidak lagi hanya sebagai pengelola dan penjaja informasi, 

namun sebagai peneliti. Hasil penelitian dan pengkajian diharapkan 

sebagai bahan dalam pengembangan perpustakaan ke depan. 

  D. Technicians 

1. Librarians as technicians (pustakawan sebagai teknisi). Perpustakaan 

tidak bisa lepas dari teknologi informasi, untuk itu pustakawan 
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diharapkan mampu memerankan dirinya pada hal-hal teknis di bidang 

teknologi informasi, misalnya adanya “troubleshooting”. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peranan sumber daya 

manusia perpustakaan sangat dibutuhkan oleh pemustaka untuk 

membantu dalam mencari informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan 

tepat, sehingga pemanfaatan layanan digital lebih optimal dalam 

penggunaannya. Namun perpustakaan masih banyak mengalami kendala 

seperti terbatasnya dana, lambatnya perubahan sistem birokrasi dan 

sebagainya. Untuk itu dalam mengatasi persoalan ini yaitu dengan cara 

memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang ada 

secara optimal untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi, 

menambah staf baru terutama yang memiliki ijazah perpustakaan dan 

juga mempunyai pengetahuan teknologi informasi, mendorong para 

pimpinan perpustakaan untuk melek teknologi informasi dan juga mau 

menerapkannya di perpustakaan serta adanya perubahan manajemen. 

H. Standar Perpustakaan Digital 

    Standar perpustakaan digital pada umumnya hamper sama dengan 

standar perpustakaan non digital, seperti yang tercantum pada pasal 11 UU 

No 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan (standar koleksi, standar 

prasarana, standar pelayanan, standar Tenaga perpustakaan, standar 

penyelenggaraan, standar pengelolaan), namun lebih ditekankan pada 
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koleksi dan pelayanan digitalnya. Standar khusus untuk perpustakaan 

digital ini secara angka masih belum ditentukan dengan jelas, sehingga 

diperlukan rapat kerja khusus untuk menentukan standarisasinya. 

Beberapa standar yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut : 

1. Standarisasi six-ware yaitu : standarisasi software, standarisasi 

hardware, standarisasi netware, standarisasi brainware, dan 

standarisasi environmentware. 

2. Standarisasi koleksi digital yang meliputi : 1. rasio antara jumlah 

koleksi digital dengan jumlah pengguna potensial, contoh : 700/1000= 

70%, 2. Rasio antara koleksi teks digital dengan total koleksi digital, 

3. Rasio antara koleksi gambar digital dengan total koleksi digital, 4. 

Rasio antara koleksi suara digital dengan total koleksi digital, 5. Rasio 

antara koleksi video dengan total koleksi digital, 6. Rasio antara 

tingkat akses koleksi multimedia dengan total koleksi digital, 7. Rasio 

antara tingkat akses koleksi digital dengan koleksi non digital. 

3. Standarisasi pengumpulan konten digital, yaitu berasal dari softcopy 

langsung dari penyusun atau hasil scanning dan kelengkapan serta 

kesesuaian isi. 

4. Standarisasi proses scanning. 
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5. Standarisasi insial dari sub unit organisasi maupun inisial jenis 

koleksi. Contoh : UPT1 : Unit Pelaksanaan Teknis di Kalimantan 

Timur. 

6. Standarisasi isi file digital ( meliputi isi dan tingkat akses ) 

7. Standarisasi nama file, folder, dan basis data digital. 

8. Standarisasi keamanan file digital. 

1. Dokumen file pdf adobe image tidak dapat copy paste. 

2. Security sistem pada file adobe pdf. 

a. Tidak dapat diprint umtuk halaman atau file tertentu 

atau dapat diprint dengan resolusi rendah. 

b. Dipasang password untuk file adobe pdf. 

c. Watermark identity. 

3. Termasuk standarisasi untuk backup data. 

9. Standarisasi peminjaman koleksi digital. 

10. Standar pertukaran data.  

 

 

 

 

  

 


