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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Konteks  Penelitian 

Pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat dari peningkatan sistem 

pelaksanaan pendidikan yang diusahakan dari waktu ke waktu. Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menggariskan bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab .      

(Depdiknas, UU No. 20 Tahun 2003 : pasal 13).  

Belajar merupakan proses kompleks yang terjadi pada semua orang dan 

berlangsung seumur hidup, sejak masih bayi hingga liang lalat (meninggal) nanti. 

Salah satu pertanda bahwa seseorang telah belajar sesuatu adalah adanya perubahan 

tingkah lakudalam dirinya. Perubahan tingkah laku tersebut menyangkut baik 

perubahan yang bersifat pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotorik), 

maupun menyangkut nilai (afektif). Seseorang telah belajar apabila terdapat 

perubahan tingkah laku dalam dirinya. Perubahan tersebut hendaknya terjadi sebagai 

interaksinya dengan lingkungannya, yang tidak lain karena proses pertumbuhan fisik 
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atau kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit atau pengaruh obat-obatan. Dalam 

hal ini,guru bukanlah satu-satunya sumber belajar, walau pun tugas, peranan, 

fungsinya dalam proses belajar-mengajar sangat lah penting. 

Dalam proses pembelajaran, media atau alat-alat (sarana)  sangat penting dan 

menjadi faktor pendukung pembelajaran. Maka mau tidak mau, guru atau instruktur 

suatu latihan harus mengakui bahwa mereka bukanlah satu-satunya sumber belajar. 

Dari proses pembelajaraan, siswa diharapkan mampu atau aktif berintraksi dengan 

media atausumberbelajar yang dapat memungkinkan siswa belajar. Peningkatan mutu 

pendidikan menjadi kewajiban semua pihak yang terlibat dalam bidang pendidikan. 

Salah satu usaha dalam peningkatan mutu pendidikan adalah penyediaan 

perpustakaan sebagai sumber belajar dapa memberikan fasilitas belajar yang dapat di 

pergunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar (MuhibbinSyah, 2004 : 222). 

Perpustakaan diharapkan dapat menunjang kelancaran proses belajar mengajar 

sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Pencapaian tujuan ini untuk 

pengembangan pribadi dapat tercapai. Pencapaian tujuan ini untuk pengembangan 

pribadi siswa baik dalam mendidik diri sendiri secara ber kesinambungan dalam 

memecahkan segala masalah, mempertinggi sikap social dan menciptakan masyarakat 

yang demokratis. Manfaat perpustakaan sekolah SMA Xaverius 2 Kota Jambi selain 

meningkatkan penyediaan buku-buku pelajaran juga menjadi sumber belajar bagi 

pengguna di karenakan baik guru ekonomi selain proses belajar mengajar dilakukan 

di kelas tapi juga di perpustakaan dan bisa menjadi penilaian tersendiri bagi guru, 

melakukan kegiatan kerja kelompok juga dapat dilakukan di perpustakaan dengan 

penyediaan pelayanan dan ruangan yang baik. Peneliti sudah melakukan kegiatan 
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keikutsertaan anggota perpustakaan selama 2 bulan masa PLP (Pengenalan Lapangan 

Persekolahan) di SMA Xaverius 2 Kota Jambi, sehingga dalam setiap hari nya 

peneliti melihat berbagai kegiatan di dalam perpustakaan baik dari pustakawan 

bagian IT dan pustakawan bagian alat dan bahan (bagian fisik). Baik oleh siswa 

SMP/SMA Xaverius 2 Kota Jambi. Yang membuat peneliti tertarik meneliti 

pemanfaatan buku ekonomi di perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar yaitu apa 

yang membuat pengguna perpustakaan khusus nya siswa lebih memilih belajar di 

dalam perpustakaan, apa yang membuat pengguna perpustakaan merasa nyaman dan 

suka dengan pelayanan perpustakaan, seperti apa pemanfaatan penyediaan buku 

ekonomi di perpustakaan sekolah, peningkatan pemanfaatan buku ekonomi di 

perpustakaan sekolah dan menurut peneliti pelajaran ekonomi merupakan pelajaran 

yang sangat baik dalam IPS sehingga lebih ingin mengetahui pemanfaatan buku 

ekonomi oleh siswa SMA IPS.  

Dengan demikian tujuan pengelolaan atau pengaturan bahan-bahan pustaka 

tidak lain agar dapat digunakan dengan sebik-baiknya oleh pemakainya. Lebih jauh 

lagi bagaimana agar dengan pengaturan tersebut dapat membangkitkan minat setiap 

pemakai untuk selalu mengunjungi perpustakaan, misalnya perpustakaan sekolah 

maka pemakainya adalah murid-murid, guru dan anggota sekolah.                                    

( Ibrahim Bafadal, 2006 : 3). Dengan adanya keberadaan perpustakaan di Sekolah 

Menengah Atas (SMA) sangatlah penting artinya karena kegiatan mengajar dikelas 

umumnya bersifat terbatas dan kurang tuntas bahkan seringkali baru merupakan 

penggerak bagi perkembangan pelajaran siswa.  
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1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dipecahkan 

dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pemanfaatan buku ekonomi 

diperpustakaan sekolah sebagai sumber belajar mata pelajaran ekonomi di SMA 

Xaverius 2 Kota Jambi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemanfaatan buku 

ekonomi diperpustakaan sekolah sebagai sumber belaja rmata pelajaran ekonomi di 

SMA Xaverius 2 Kota Jambi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu: 

1. Menjadi bahan evaluasi bagi pihak sekolah untuk mengoptimalisasikan 

pemanfaatan buku ekonomi diperpustakaan sebagai sumber belajar mata 

pelajaran ekonomi. 

2. Menjadi salah satu sumbe rbelajar bagi peserta didik. 

3. Menambah wawasan peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian. 

1.5 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pemanfaatan buku ekonomi di 

perpustakaan/layanan perpustakaan di perpustakaan SMA Xaverius 2 KOTA JAMBI. 

Adapun yang akan dibahas meliputi frekuensi pemanfaatan buku ekonomi, cara 

pemanfaatan perpustakaan, pemanfaatan buku ekonomi oleh guru, peran pustakawan. 


