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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

A. Sejarah Perpustakaan SDN Sungai Miai 4 Banjarmasin 

Sekolah Dasar Negeri Sungai Miai 4 Banjarmasin bediri sejak tahun 

1977 diatas tanah seluas 1740 m
2 

di jalan Antasari Kecil Timur Dalam RT. 

20. Awal berdirinya bernama Sekolah Dasar Negeri Bina Usaha dengan 

pimpinan awal waktu itu adalah Bapak H. Syahrani. Pada tahun 1984 

berubah menjadi Sekolah Dasar Negeri Sungai Miai 4 Banjarmasin sampai 

sekarang. 

Jumlah siswa yang bersekolah disana pada saat itu sangat sedikit dan 

hanya menggunakan pakaian bebas (tidak seragam). Tetapi kemudian pada 

tahun 1984 SDN Sungai Miai 4 Banjarmasin mengalami peningkatan jumlah 

murid dan sudah menerapkan seragam. Bahan bangunan ruangan (dinding 

dan lantai) dari papan, ventilasi dari kawat, dana tap dari asbes. 

Pada tahun 2014, sekolah mendaptkan bantuan bangunan ruang 

perpustakaan yang permanen. Perpustakaan terletak di Bagian Timur 

sekolah (dari pintu gerbang), di depan ruang kelas 1 dan ruang kelas 2. 

Gedung Perpustakaan satu tempat dengan ruangan UKS dan Koperasi 

sekolah (menjual peralatan alat tulis dan minuman kemasan), dan pula 

ketika waktu sholat dzuhur perpustakaan dialihfungsikan sebagai mushola 

sebagai tempat siswa sholat berjamah bergiliran sesuai jadwal. Gedung 

Perpustakaan bersama ruang lain ini berbentuk segiempat dengan panjang 

sekitar 8 meter dan lebar 8 meter. Ukuran ruang perpustakaan dihitung dari 
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rak koleksi dan meja tempat barang koperasi memiliki panjang 8 meter dan 

lebar 5 meter, ruangan UKS sekitar 3 x 3 meter. Sarana dan Prasarana 

seperti rak buku, lemari dan meja baca didapatkan dari bantuak DAK (Dana 

Anggaran Keuangan). Koleksi bahan pustaka perpustakaan sewaktu 

perpustakaan baru beroperasi hanya buku pelajaran yang dipindahkan dari 

ruang guru ke perpustakaan. 

Pada tahun 2016, perpustakaan mendapat dana BOS untuk membeli 

bahan pustaka dan menambah koleksinya, yang kemudian digunakan 

membeli 874 eksemplar koleksi buku cerita.  

Pada tahun 2017, perpustakaan menambah koleksinya lagi sekitar 600 

eksemplar. Sampai 2018 ada sekitar 3.272 eksemplar yang dimiliki SDN 

Sungai Miai 4 Banjamasin. Koleksi yang ada antara lain buku teks pelajaran, 

buku panduan pendidik, buku pengayaan yaitu buku fiksi dan nonfiksi, buku 

referensi yang terdiri dari kamus dan ensiklopedia, kitab suci, dan majalah. 

Kemudian pada tahun 2018, Perpustakaan SDN Sungai Miai 4 

Banjarmasin mendapat dana BOS untuk menambah Bahan koleksi, dan 

membeli 389 eksemplar buku cerita dan 312 buku pelajaran.  Dan sekarang 

jumlah eksemplar yang ada di Perpustakaan SDN Sungai Miai 4 

Banjarmasin sekitar 3,973 buku.  
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B. Lokasi Perpustakaan 

Perpustakaan SDN Sungai Miai 4 Banjarmasin terletak di Jalan 

Antasari Kecil Timur Dalam RT. 20 di SDN Sungai Miai Banjarmasin, Ibu 

Hj. Nurul Ilmiah, S.pd adalah kepala sekolah dari SDN Sungai Miai 4 

Banjarmasin sekaligus penanggunjawab dari Perpustakaan SDN Sungai 

Miai 4 Banjarmasin dan Bapak Candra Kusuma, A. Ma adalah pengelola 

perpustakaan SDN Sungai Miai 4 Banjarmasin Sejak tahun 2014 hingga 

sekarang. Letak perpustakaan SDN Sungai Miai  4 Banjarmasin berbentuk 

segiempat dengan panjang sekitar 8 meter dan lebar 8 meter, dengan batas 

lingkungan bagian utara berbatasan dengan lapangan sekolah dan parkir 

sepeda motor guru, bagian timur berbatasan dengan ruang kelas dan kantor 

guru, dan bagian barat berbatasan dengan parkir sepeda siswa SDN Sungai 

Miai Banjarmasin. 

 

Gambar 2.1 Perpustakaan SDN Sungai Miai 4 Banjarmasin  
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C. Struktur Organisasi perpustakaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.2 Struktur Organisasi Perpusatakaan 

Ibu Hj. Nurul Ilmiah, S.pd adalah kepala sekolah dari SDN Sungai 

Miai 4 Banjarmasin sekaligus penanggunjawab dari Perpustakaan SDN 

Sungai Miai 4 Banjarmasin. Ibu Hj. Nurul Ilmiah menjabat sebagai Kepala 

sekolah dari bulan Mei tahun 2015. Pada saat beliau menjabat, perpustakaan 

baru bisa melakukan pengadaan dua kali yaitu pada pertengahan tahun 2016 

dan awal tahun 2017. 

KEPALA SEKOLAH 

Hj. Nurul Ilmiah, S. Pd 

PENGELOLA PERPUSTAKAAN 

Candra Kusuma, A. Ma 

SELURUH GURU SELURUH SISWA 
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Bapak Candra Kusuma, A. Ma adalah pengelola perpustakaan SDN 

Sungai Miai 4 Banjarmasin Sejak tahun 2014, yaitu satu tahun sebelum Ibu 

Hj. Nurul Ilmiah menjabat sebagai Kepala sekolah.  

D. Failitas Perpustakaan 

Fasilitas yang ada di perpustakaan SDN Sungai Miai 4 Banjarmasin 

adalah sebagai berikut : 

 

Jenis Jumlah 

Meja Baca  

Meja sirkulasi 1 Buah 

Kursi Panjang 1 Buah 

Rak Buku 9 Buah 

Lemari 1 Buah 

Kipas Angin 2 Buah 

Jam Dinding 1 Buah 

Ambal 1 Buah 

  

Tabel 3.1 Jumlah Fasilitas di Perpustakaan 
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E. Kegiatan Umum Perpustakaan 

Kegiatan umum di Perpustakaan SDN Sungai Miai 4 Banjarmasin 

antara lain adalah sebagai berikut : 

1. Pengadaan 

Pengadaan bahan pustaka dilakukan untuk penyediaan koleksi 

bacaan di Perpustakaan. Karena perpustakaan bisa disebut perpustakaan 

ketika memiliki bahan bacaan berupa bahan pustaka berbentuk cetak dan 

noncetak. 

Pengadaan di Perpustakaan SDN Sungai Miai 4 Banjarmasin 

dilakukan melalui pembelian dan ada juga beberapa buku yang 

merupakan hasil pemberian dari guru-guru disekolah tersebut. 

Pembelian yang ada di SDN Sungai Miai 4 Banjarmasin menggunakan 

anggaran kira-kira 5% dari dana sekolah sebagaimana yang ditulis di UU 

No.43 Tahun 2007. Anggaran untuk perpustakaan ini biasanya 

ditetapkan pada awal tahun dan disetujui oleh komite sekolah. 

2. Pengolahan 

Pengolahan bahan pustaka yang ada di Perpustakaan SDN Sungai 

Miai 4 Banjarmasin mencakup proses Inventarisasi dan shelving 

(penataan buku ke rak). 

a. Inventarisasi 

Inventarisasi di Perpustakaan SDN Sungai Miai 4 

Banjarmasin mencakup pemeriksaan dan pengecekan bahan 
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pustaka, proses pemberian nomer klasifikasi, pemberian stempel 

buku, dan kemudian pencatatan ke dalam buku inventaris. 

 

Gambar 2.2 Proses Inventarisasi 

b. Shelving/Penataan Rak Buku 

Sistem penataan koleksi bahan pustaka pad arak dilakukan 

pengelola perpustakaan dengan mengumpulkan buku dengan 

eksemplar yang sama, seperti buku pembelajaran kannya sesuai 

urutan kelas siswa, misalnya dibagian rak sebelah kanan 

dikumpulkan buku kelas 1 dengan eksemplar yang sama kemudian 

setelah buku kelas 1 selesai di kumpulkan selanjutnya buku kelas 2 

rak sebelah nya begitu sampai kelas-kelas berikutnya. 
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Dikarenakan keadaan rak yang memberikan jarak antar 

raknya tidak sesuai dengan tinggi buku, buku-buku di 

Perpustakaan ini kebanyakan ditata di rak dengan posisi mendatar. 

Dan total rak yang ada di Perpustakaan SDN Sungai Miai 4 

Banjarmasin adalah delapan rak dengan pembagiaan empat rak 

digunakan untuk koleksi buku pembelajaran, satu rak untuk koleksi 

referensi dan agama islam, dan tiga rak berisi buku fiksi/buku 

cerita. 

 

Gambae 2.3 Rak koleksi buku pelajaran 

3. Layanan Baca 

Seperti perpustakaan pada umumnya, tentu tersedia pula layanan 

baca untuk siswa-siswi yang ada di SDN Sungai Miai 4 Banjarmasin. 

Layanan baca di Perpustakaan ini bebas dan terbuka bagi seluruh siswa-

siswi serta staff dan pengajar di SDN Sungai Miai 4 Banjarmasin. 

Seluruh Koleksi yang dimiliki sayangnya hanya bisa dibaca ditempat 
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dan belum tersedia layanan pinjam agar siswa bisa membawa pulang 

koleksi. 

Di Perpustakaan SDN Sungai Miai 4 Banjarmasin ini terdapat 

beberapa meja kecil yang disediakan bagi siswa yang ingin membaca 

buku dengan berumpu pada meja. Namun ada pula yang tidak 

menggunakan meja. Setiap kunjungan di perpustakaan, siswa dianjurkan 

mengisi buku daftar pengunjung. Setiap harinya, juga ada jadwal 

kunjungan ke perpustakaan bergiliran setiap kelas yang diatur oleh guru 

kelas di sdn Sungai Miai 4 Banjarmasin. 

 

Gambar 2.4 Layanan Baca 
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