
A. JUDUL PENATARAN DAN LOKAKARYA TENTANG PERAN DAN 
FUNGSI PERPUSTAKAAN 8MTA 

B. LATAR BtiLAKANG 
Dalam era informasi yang berkembang pesat pada masa 

kini. keberadaan perpustakaan sangat mutlak dibutuhkan 
balk di lembaga pendidikan, pemerintahan, maupun lembaga
lembaga lain yang erat hubungannya dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan. Karena itu sudah sewajarnya di dalam lembaga 
pendidikan, perpustakaan sebagai sumber informasi merupakan 
bag ian yang integral dari/bagi sekolah dalam melaksanakan 
program-program pendidikan. 

Dalam usaha untuk mendukung, melancarkan serta mempert
inggi mutu penyelenggaraan program pendidikan sekolah guna 
tercapainya tujuan pendidikan, maka perpustakaan merupakan 
slllnh Datil sornnn YOIII amat penting dalsm menunjang keber
Itusilan proses oelajar dan mengajar. 01 tlngkat pendidikan 
S~kolah Dasar, parpustakaan mempunyai tugas yang berat dalam 
Iknt menllnjang. mondasari arah perkembangan pendidikan sisws 
agar dengan mudah manyelesaikan estafeta jenjang pendidikan 
yang akan ditempuh kelak. Di tingkat pendidikan tingkat 
menengah, perpustakaan SMTA merupakan saran a penunjang dalam 
usaha mempertinggi kemampuan daya serap siswa terhadap 
pe laj aran, memper luas pengetahuan ya"ng berguna untuk terjun 
di masyarakat dan mempertinggi kemampuan pemahaman yang 
berguna untuk kelanjutan studt di Perguruan Tinggi. 

Dewasa ini, hampir bisa dipastikan bahwa semua SMTA 
telah memiliki perpustakaan, karen a hal ltu merupakan 
"persyaratan formal" bagi sebuah lembaga pendidikan. Akan 
tatapi bagaimana "wujud" perpustakaan tersebut pada masing
masing SMTA tidaklah sarna. Di kebanyakan SMTA, perpustakaan 
tldak lebih sekedar merupakan "gudang mati" buku-buku yang 
dikenal lewat kartu katalog daripada merupakan suatu lembaga 
yang "hidup" dari satu organisme sekolah dan merupakan 
bagian integral daripadanya. Kondisi seperti ini disebabkan 
di samping kurangnya sarana-sarana teknis pendukung yang 
dimiliki sekolah yang bersangkutan, juga disebabkan oleh 
belum utuhnya pemahaman dari para "pengelola" sekolah akan 
pentingnya peran dan fungsi perpustakaan dalam menunjang 
keberhasilan program belajar dan mengajar, 

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta tuntutan 
beban pendidikan yang semakin meningkat dewasa ini, sekolah 
harus mampu melakukan antisipasi secara tepat dan komprehen
sir, Salah satunya melalui "pembenahan" perpustakaan seko
Iah dan hal lni menuntut adanya pengembangan pemahaman akan 
p~ran dan fungsi perpustakaan dari para pengelola sekolah. 
Atas dasar pemikiran inilah kegiatan pengabdian pada masya
rakat yang berupa pemberian penyuluhan panting untuk dilak
sanakan. 
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