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BAB IV 

TINJAUAN UMUM PERPUSTAKAAN 

4.1 SEJARAH BERDIRINYA PERPUSTAKAAN SMP N 2 SIMO  

SMP N 2 Simo beralamat di jalan pendidikan 01 kedunglengkong, simo, 

boyolali berdiri tahun 1981 dan perpustakaan sekolah tersebut juga didirikan 

di tahun yang sama, SMP N 2 Simo mempunyai luas tanah 12900 m2 dan luas 

bangunan pada saat ini -/+ 1600m2 dan lainnya halaman taman dan lapangan  

olahraga 

Sejak November 2008 SMP N 2 Simo telah terakreditasi berdasarkan 

ketetapan badan akreditasi sekolah dengan peringkat A jumlah nilai 

88,50,mempunyai 41 tenaga pendidik terdiri dari 37 tenaga PNS  dan 4 guru 

wiyata bakti,sedangkan kependidikan(tenaga administrasi)berjumlah 11 orang 

terdiri dari 4 orang PNS dan 7 orang PTT, SMP N 2 Simo mempunyai 17 

rombel(rombongan belajar) yang terdiri dari: 

1. Kelas VII yang terdiri dari 216 siswa, 113 laki-laki dan 103 perempuan 

2. Kelas VIII yang terdiri dari 197 siswa, 94 laki-laki dan 103 perempuan 

3. Kelas IX yang terdiri dari 210 siswa, 95 laki-laki dan 115 perempuan 
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4.2 STRUKTUR ORGANISASI PERPUSTAKAAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.Struktur organisasi perpustakaan SMP N 2 Simo Boyolali 

Tugas dan fungsi masing – masing bagian perpustakaan 

1. Koordinator Perpustakaan 

a. Perencanaan 

Merencanakan, menjajaki dan mengevaluasi pengembangan 

dari perpustakaan baik pengembangan diri pegawai, pelayanan, 

program kerja, koleksi, sarana dan prasarana perpustakaan. 

b. Pengorganisasian 

Memantau hubungan kerja petugas dengan unit kerja dan 

antar petugas lainnya, dan juga memantau kegiatan yang lain, 

yaitu: 

1) Pendelegasian wewenang sesuai hak dan kewajiban, 

2) Membuat system kegiatan kerja perpustakaan, 

3) Membuat lalu lintas kegiatan kerja perpustakaan. 

Kepala Sekolah 

(Drs.Djumangin) 

Koordinator 

(Muh Wardoyo Spd) 

Pustakawan 

(suwarni) 

Bagian pelayanan 

(Rifki Lukman Hakim) 

siswa 
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c. Pengarahan dan Pengawasan 

Membuat pedoman kerja bagi pegawai serta memberikan 

contoh, petunjuk dan bimbingan kepada petugas dalam 

melaksanakan kegiatan perpustakaan, menetapkan kebijaksanaan 

sesuai dengan prosedur yang ada, mengawasi dan meneliti kerja 

baik dengan pengadaan buku, administrasi dan pelayanan kepada 

pemakai. 

d. Pengkoordinasian 

Memberikan arahan tentang tujuan kegiatan dari 

perpustakaan, memberi batasan dan criteria kegiatan bagi pegawai, 

memberi penegasan tentang tugas dan hak petugas. 

2. Pustakawan 

a. Pengadaan buku 

1) Menetapkan kebutuhan standar koleksi 

2) Menetapkan skala prioritas kebutuhan koleksi 

3) Memilih dan membeli koleksi bahan perpustakaan, dasar 

standar skala prioritas dan rencana pengadaan 

b. Inventaris 

1) Menetapkan macam dan ukuran buku inventaris 

2) Menetapkan letak pengecapan tanda milik 

perpustakaan 

3) Melakukan pencatatan koleksi dalam buku inventaris 

4) Mengecap tanda pemilik perpustakaan pada koleksi 

sesuai dengan ketentuan 
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c. Klasifikasi 

1) Menetapkan system klasifikasi yang dipakai 

2) Menetapkan panjang pendeknya notasi 

3) Menulis notasi pada setiap koleksi 

d. Katalogisasi 

1) Menetapkan system catalog yang dipakai dan 

mengadakannya sesuai dengan kebutuhan 

2) Membuat macam dan tempat catalog serta penempelan 

label sesuai dengan ketentuan 

3) Melakukan penyusunan koleksi di rak sesuai dengan 

pedoman 

e. Pemeliharaan 

1) Menetapkan dan melaksanakan system pengawasan, 

penjagaan, dan perlindungan terhadap koleksi yang ada 

2) Menetapkan criteria koleksi yang dianggap rusak dan 

mengadakan perbaikan dengan cara dijilidkan kembali 
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3. Bagian Sirkulasi Buku 

Petugas perpustakaan yang bertugas memberikan pelayanan 

informasi dan penggunaan perpustakaan kepada pemakai 

perpustakaan yang antara lain: 

a. Sirkulasi 

1) Menetapkan system peminjaman dan pengembalian koleksi 

2) Menetapkan macam – macam ukuran format kartu yang 

dipakai 

3) Menetapkan pedoman atau prosedur pencatatan dalam 

peminjaman dan pengembalian 

4) Menetapkan dan melaksanakan waktu, tata ruang dan tata 

tertib dalam peminjaman dan pengembalian 

5) Mencatat pelayanan peminjaman dan pengembalian buku 

sehari - hari 

b. Penyebarluasan informasi 

1) Menetapkan perencanaan dan pelaksanaan informasi 

2) Memanfaatkan dan menyebarluaskan publikasi perpustakaan 

3) Pembuatan alat bantu dalam penelusuran informasi untuk 

pemakai 
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4.3.PERATURAN PERPUSTAKAAN 

1) Siswa atau guru,karyawan serta pengunjung lain yang memasuki ruang 

perpus diharap melapor kepada pengelola/petugas perpustakaan dan 

mengisi daftar pengunjung 

2) Menjaga ketertiban,supaya tidak mengganggu pengunjung lain 

3) Setiap peminjam buku,majalah,surat kabar,diharuskan memiliki kartu 

anggota perpustakaan 

4) Setiap peminjam diperbolehkan mengambil sendiri buku,majalah,surat 

kabar yang akan dipinjam dan melaporkan kepada petugas perpustakaan 

5) Selesai membaca buku,majalah,surat kabar harus dikembalikan ketempat 

semula 

6) Setiap peminjam harus mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu 

yang sudah ditentukan oleh petugas perpustakaan 

7) Bila ada jam kosong siswa/siswi diperbolehkan belajar diruang 

perpustakaan setelah terlebih dahulu melapor kepada petugas perpustakaan 

8) Menjaga,merawat buku, majalah, surat kabar yang dipinjam dari 

perpustakaaan supaya rusak atau kotor 

9) Tidak dibenarkan memakai topi, jaket, serta membawa tas dalam ruang 

perpustakaan 
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� Sangsi pelanggaran 

1) Setiap pengunjung/peminjam yang tidak mematuhi peraturan 

ketertiban perpustakaan diatas akan dikenakan sanksi 

2) Buku-buku, majalah, surat kabar serta barang-barang lain milik 

perpustakaan, yang rusak akibat kelalaian peminjam harus 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan kebijaksanaan dan 

ketentuan yang berlaku diperpustakaan 

4.4 MEKANISME/ALUR PEMINJAMAN BUKU PERPUSTAKAAN SMP N 2 SIMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Alur peminjaman buku perpustakaan SMP N 2 Simo Boyolali 

 

 

 

 

Peminjam terdaftar sebagai 

anggota perpustakaan/punya 

kartu perpustakaan 

Peminjam memilih buku 

yang akan dipinjam 

Buku yang dipinjam 

maksimal 1 

Buku dan kartu perpustakaan 

diperiksa petugas 

Buku yang akan dipinjam 

dicatat dalam kartu anggota 

perpustakaan dan kartu 

peminjaman 

Kartu perpustakaan dibawa 

peminjam/anggota 

Buku yang dipinjam dibawa 

keluar/pulang 
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4.5 ATURAN BISNIS 

1) Siswa dan Guru 

Aturan yang diberikan antara lain: 

a. Maksimal peminjaman adalah 1 eksemplar untuk buku umum 

sedangkan untuk buku paket pelajaran sesuai dengan jumlah mata 

pelajaran. 

b. Lama peminjaman buku dibatasi sampai dengan 1 minggu untuk 

buku umum, sedangkan untuk buku paket pelajaran lama 

peminjamannya sampai dengan 1 semester atau 1 tahun. 

c. Jika buku yang dipinjam Hilang, maka anggota yang meminjam 

wajib mengganti buku yang sama atau  mengganti uang sesuai 

harga buku. 

d. Jika telat mengembalikan buku akan dikenakan denda sebesar 

Rp.100;/hari. 

e. Setiap Siswa langsung menjadi anggota secara otomatis, dan kartu 

perpustakaan diberikan ketika pembagian buku paket ke kelas 

masing-masing. 
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4.6 SUMBER ANGGARAN BUKU PERPUSTAKAAN 

Dari APBN 

Berupa buku – buku modul atau buku paket pelajaran yang wajib 

dimiliki para siswa agar dapat mengikuti tiap pelajaran. Dinas 

Pendidikan Nasional telah memberikan stok buku kepada setiap 

sekolah, tidak membeli kepada penerbit atau toko buku. Sedangkan 

untuk buku – buku umum atau buku – buku referensi berasal dari 

pembelian di toko buku dan juga berasal dari sumbangan instansi – 

instansi. 

4.7 JUMLAH ANGGOTA DAN BUKU 

1. ANGGOTA 

a. Siswa berjumlah 616 anggota 

b. Guru berjumlah 54 anggota 

2. Buku 

Tabel 4.Data Buku 

Buku Paket/Pelajaran Jumlah 

a) Pend.Agama Islam 

b) PPKN 

c) Matematika 

d) Fisika 

e) Biologi 

f) Bumi dan Sejarah 

g) B.Indonesia 

h) B.Inggris 

i) Ekonomi 

680 

1657 

2.086 

1989 

1.133 

1.185 

2.405 

1716 

909 

Pegangan guru Jumlah 

a) Pend.Agama islam 

b) PPKN 

c) Matematika 

d) Fisika 

e) Biologi 

f) B.Indonesia 

g) B.Inggris 

h) Ekonomi 

i) Geografi+Sejarah 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

18 
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