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BAB I 

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perpustakaan sebagai instansi penyedia informasi dituntut untuk 

memberikan layanan yang lebih baik dan tepat guna mengikuti laju 

perkembangan arus informasi yang semakin cepat, sehingga hal tersebut 

dapat memenuhi kebutuhan pengunjung perpustakaan yang datangnya 

berasal dari berbagai kalangan dengan latar belakang yang berbeda mulai 

siswa, guru, dan sebagainya.  

Guna memberikan pelayanan perpustakaan yang maksimal dalam 

memenuhi kebutuhan informasi bagi pengunjung yang tentunya mempunyai 

minat serta kebutuhan informasi yang berbeda-beda. Perpustakaan 

mempunyai peran sangat strategis dalam meningkatkan taraf hidup siswa, 

sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi 

siswa agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi siswa negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab dalam upaya mendukung 

penyelenggaraan pendidikan nasional, serta merupakan wahana pelestarian 

kekayaan budaya bangsa, hal ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh 

Undang-undang Dasar 1945 yaitu sebagai wahana mencerdaskan kehidupan 

bangsa (Darmono, 2009). 
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Perpustakaan yang ideal tidak hanya meningkatkan produktivitas 

dan taraf hidup siswa tetapi juga menjadikan komunitas pemakainya 

menjadi orang-orang yang kritis, berwawasan luas dan tanggap terhadap 

problem sosial yang ada. Keberhasilan suatu perpustakaan dapat diukur 

berdasarkan tinggi rendahnya kemampuan perpustakaan tersebut dalam 

melaksanakan fungsinya sebagai pusat kegiatan belajar mandiri serta pusat 

pelayanan informasi, penelitian, dan rekreasi siswa sekelilingnya, Hendro 

Wicaksono (2012). 

sebuah perpustakaan akan dapat ”memainkan” peran sebagaimana 

mestinya manakala dikelola menurut kaidah yang berlaku, kaidah itu adalah 

Pertama, menurut teori atau ilmu perpustakaan dan ilmu-ilmu lain yang 

berkaitan dengan manajemen, sistem informasi manajemen, dan teknologi 

informasi. Kedua, menurut praktik yang disesuaikan dengan lingkungan 

setempat karena segala sesuatu yang dilakukan berdasarkan teori saja, 

biasanya belum dapat mencapai hasil yang maksimal begitu pun sebaliknya, 

Sutarno NS (2006). 

Manajemen perpustakaan merupakan kendala utama, karena para 

pustakawan belum piawai dalam mengelola perpustakaan. Padahal banyak 

prinsip-prinsip manajemen modern yang dapat diterapkan di perpustakaan. 

Para pustakawan (pegawai perpustakaan) harus belajar ilmu manajemen 

agar perpustakaan dapat memberikan pelayanan yang maksimal, Sutarno NS 

(2006). 
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Memberikan kepuasan kepada pengunjung perpustakaan bukanlah 

hal yang mudah, sering juga ditemukan berbagai permasalahan pada 

pelaksanaannya yang dapat membuat pengunjung tidak nyaman berada di 

perpustakaan karena pelayanan yang kurang baik. Menurut Parasuraman 

(2012) faktor utama yang mempengaruhi pelayanan atau jasa adalah jasa 

yang diharapkan dan jasa yang diterima. Apabila jasa yang diterima 

konsumen sama dengan yang diharapkan atau bahkan lebih baik, maka akan 

dipersepsikan bahwa kualitas jasa tersebut baik atau positif dan demikian 

pula sebaliknya. Oleh karena itu, baik tidaknya kualitas jasa atau pelayanan 

sangat dipengaruhi oleh kemampuan dari penyedia jasa atau pelayanan 

dalam memenuhi harapan konsumen secara konsisten sebagai strategi 

memberikan kepuasan. 

Kepuasan konsumen telah menjadi konsep sentral dalam teori dan 

aplikasi pemasaran, serta merupakan salah satu tujuan esensial bagi aktivitas 

bisnis. Kepuasan konsumen adalah pengalaman yang didasarkan pada 

pengalaman tentang penilaian yang dibuat oleh konsumen mengenai sejauh 

mana ekspektasinya terhadap produk maupun jasa yang akan dapat 

diwujudkan. Penilaian tersebut didasarkan pada evaluasi dari persepsi 

konsumen yang berkaitan dengan pengalaman pembelian atau value yang 

dimilikinya yang memfasilitasi pencapaian tujuan konsumen. 

Kepuasan konsumen adalah respon pelanggan terhadap evaluasi 

kesesuaian (disconfirmation) yang dirasakan antara harapan sebelumnya 

dengan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya. 
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Variabel utama yang menentukan kepuasan pelanggan, yaitu expectations

dan perceived performance. Apabila perceived performance melebihi 

expectations maka pelanggan akan puas, tetapi apabila sebaliknya maka 

pelanggan akan merasa tidak puas. Secara umum dapat dikatakan bahwa 

kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari 

perbandingan antara kesannya terhadap kinerja (hasil) suatu produk dan 

harapannya. Pelanggan yang senang dan puas cenderung akan berperilaku 

positif dan mereka akan melakukan pembelian ulang, Kotler (2010). 

Bagi perpustakaan sebagai instansi yang bergerak di bidang 

pelayanan umum yang didalamnya terdapat penyampaian jasa, kualitas 

pelayanan atau service quality menjadi suatu hal yang penting guna 

memuaskan konsumen. Dengan memahami apa yang diinginkan dan 

diharapkan oleh pengunjung dari kualitas pelayanan yang diberikan, maka 

akan didapat suatu nilai tambah tersendiri bagi perpustakaan. Pelayanan 

adalah aktivitas yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan 

landasan faktor material melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu 

dalam rangka memenuhi kebutuhan orang lain sesuai dengan haknya. Hal 

ini menjelaskan bahwa pelayanan adalah suatu bentuk sistem, prosedur, atau 

metode tertentu yang diberikan kepada orang lain dalam hal ini adalah 

pelanggan agar kebutuhan konsumen dapat terpenuhi sesuai dengan harapan 

pengunjung. 

Menurut (Fandy Tjiptono, 2010) dapat disimpulkan ada lima dimensi 

utama (sesuai urutan derajat kepentingan relatifnya), yaitu: bukti Langsung 
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(Tangible), kehandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan 

(Assurance) dan perhatian (empathy).

Berdasarkan peraturan daerah kabupaten Jepara nomor 12 tahun 

2003, perpustakaan adalah unsur penunjang pemerintah daerah dibidang 

pelayanan perpustakaan kepada siswa untuk mencerdaskan bangsa dan 

sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, yang perlu ditingkatkan 

pelayanannya secara terus menerus, didalam upaya peningkatan sumber 

daya manusia terutama menyongsong era globalisasi.  

Perpustakaan SMAN 1 Jepara tercatat dapat mencapai 6480 

peminjam pada satu bulan. Kendati demikian, perpustakaan SMAN 1 Jepara 

tetap harus memberikan pelayanan yang baik terhadap pengunjung demi 

terciptanya kepuasan pengunjung karena dengan terciptanya kepuasan 

pengunjung akan dapat meningkatkan minat baca dan memberikan beberapa 

manfaat, diantaranya adalah hubungan antara pengelola perpustakaan dan 

pengunjung perpustakaan menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik 

untuk pembelian ulang, membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut 

yang akan meningkatkan jumlah anggota maupun pengunjung perpustakaan.  

Berdasarkan data-data yang telah dihimpun penulis bersumber dari 

data base perpustakaan SMAN 1 Jepara, diperoleh sejumlah data sebagai 

berikut:
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Tabel 1. Data Peminjam buku perpustakaan SMAN 1 Jepara 
Tahun Bulan Jumlah Peminjam 

Buku
% Perubahan 

2015

Juli 880  
Agustus 3966 451% 

September 6480 163% 
Oktober 4474 69% 

Nopember 4689 105% 
Desember 3553 76% 

2016

Januari 4286 121% 
Pebruari 3282 77% 
Maret 3293 100% 
April 3400 103% 
Mei 2923 86% 
Juni 2081 71% 

Sumber: Kantor Perpustakaan SMAN 1 Jepara Tahun 2016. 

Berdasarkan data dalam gambar grafik tersebut di atas terlihat jelas 

bahwa terjadi banyak perubahan pada statistik jumlah peminjam buku 

perpustakaan SMAN 1 Jepara dari tahun ke tahun, akan tetapi terjadi 

penurunan yang cukup banyak dan merata pada tahun 2016 jika 

dibandingkan dengan tahun 2015, terutama bulan September yang tertinggi 

dan mencapai 6480 peminjam buku. Melihat data tersebut, maka 

perpustakaan SMAN 1 Jepara perlu membuat strategi pelayanan agar 

peminjam buku dapat lebih bertambah sehingga minat baca siswa 

meningkat. Diagram Peminjam buku perpustakaanada pada gambar 1.1. 

Gambar 1. Diagram Peminjam buku perpustakaan SMAN 1 Jepara 

Sumber: Kantor Perpustakaan SMAN 1 Jepara Tahun 2016 
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Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan sudah 

menjalankan beberapa strategi untuk meningkatkan minat baca di 

Kabupaten Bintan. Walaupun tidak semua startegi tersebut berjalan 

dengan baik, dalam pelaksanaan pengawasan merupakan salah satu yang 

penting dalam startegi meningkatkan minat baca di Perpustakaan dan Arsip 

Daerah Kabupaten Bintan dengan membuat inovasi pelayanan, namun 

hingga saat ini belum optimal dilakukan, Anindy (2016). 

Layanan utama perpustakaan yang sebaiknya diterapkan yaitu 

layanan teknis, layanan pengguna, layanan internet dan layanan kunjungan 

perpustakaan. Upaya untuk meningkatkan minat baca siswa dengan 

menggunakan beberapa program perpustakaan. Dampak dari usaha 

peningkatan minat baca siswa yaitu siswa akan lebih memilih 

menghabiskan waktu jam kosongnya untuk membaca ataupun meminjam 

buku diperpustakaan dan dapat mengurangi kebiasaan siswa mencari 

referensi dari internet, Yulita dan Erni (2014). 

1.2. Batasan Penelitian 

Agar penelitian ini tidak melebar, maka penelitian ini berfokus pada 

strategi pelayanan perpustakaan SMAN 1 Jepara dalam meningkatkan minat 

baca siswa. Penelitian ini akan bersifat deskriptif kualitatif dengan 

menggambarkan keadaan perpustakaan SMAN 1 Jepara dan informan 

penelitiannya adalah pengelola perpustakaan SMAN 1 Jepara dan para guru 

serta siswa yang meminjam buku serta ahli dari pustakawan Perpus Daerah. 
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1.3. Perumusan Masalah 

Perpustakaan SMAN 1 Jepara memiliki program–program dalam 

meningkatkan minat baca serta eksistensi perpustakaan di lingkungan 

sekolah. Program yang menarik bagi siswa adalah adanya doorprize bagi 

siswa teraktif meminjam buku di perpus. Selain itu, juga adanya WiFi gratis 

di perpustakaan sekolah sehingga tidak hanya siswa namun guru pun dapat 

menggunakan perpustakaan sekolah sebagai media informasi. 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian 

ini adalah:  

1. Bagaimana strategi pelayanan perpustakaan? 

2. Bagaimana strategi perpustakaan dalam meningkatkan minat baca siswa? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas, 

maka tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis strategi pelayanan perpustakaan.

2. Menganalisis strategi perpustakaan dalam meningkatkan minat baca 

siswa. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Menambah ilmu pengetahuan terutama tentang strategi pelayanan 

perpustakaan dalam meningkatkan minat baca sehingga dapat dijadikan 

referensi dalam enelitian sejenis di masa yang akan datang.  

2. Manfaat Bagi peneliti  

a. Menambah keilmuan penelitian di bidang penelitian  

b. Menambah pengetahuan bagi peneliti tentang cara penelitian.  

c. Menambah pengetahuan bagi peneliti dalam rangka kegiatan 

penelitian.  

d. Memperoleh pengalaman dalam melakukan penelitian  

3. Manfaat Bagi SMAN 1 Jepara  

Dapat memperoleh informasi tentang betapa pentingnya strategi 

pelayanan perpustakaan SMAN 1 Jepara dalam meningkatkan minat baca 

siswa. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dimaksud mempermudah dalam memahami isi 

dari skripsi ini, adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pendahuluan merupakan bagian isi skripsi pada tahap 

paling awal yang menguraikan tentang latar belakang masalah, 
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ruang lingkup masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini memuat tentang tinjauan pustaka yang 

membahas teori-teori yang relevan dengan topik permasalahan 

yaitu landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka 

pemikiran teoritis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam metode penelitian berisi tentang jenis dan sumber 

data, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, 

metode pengolahan data dan metode analisis data secara teknis 

yang dilakukan dalam penelitian ini. 

BAB IV  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan hasil dan pembahasan, di mana akan 

dibahas mengenai hasil penelitian yang diperoleh peneliti baik 

secara deskriptif yang bersifat umum maupun data hasil 

penelitian khusus, yaitu gambaran umum perpustakaan SMAN 1 

Jepara, penyajian data, analisis data dan pembahasannya. 

BAB V  : PENUTUP 

 Bab ini merupakan bagian penutup yang memuat tentang 

kesimpulan dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran 

penelitian terhadap pemecahan masalah dihadapi oleh 

perpustakaan SMAN 1 Jepara. 


