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Tinjauan Mata Kuliah 
   

ata kuliah Pengelolaan Perpustakaan Sekolah (PUST2225) ini 

merupakan salah satu bahan rujukan untuk dapat mengelola sebuah 

perpustakaan, khususnya perpustakaan sekolah. Mata kuliah pengelolaan 

perpustakaan sekolah bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan 

pemahaman kepada mahasiswa tentang konsep, teori, dan implementasi  

pengelolaan perpustakaan sekolah. 

Agar mahasiswa dapat memahami pengelolaan perpustakaan sekolah 

dengan baik dan menguasai kompetensi-kompetensi khusus, uraian dalam 

mata kuliah ini dibagi dalam enam modul. Antara modul yang satu dan 

modul yang lainnya mempunyai keterkaitan. Tujuannya agar mahasiswa: 

1. menjelaskan hakikat, tujuan, fungsi, dan unsur utama perpustakaan 

sekolah; 

2. menjelaskan  tata kerja perpustakaan sekolah; 

3. menjelaskan  teori mengenai peralatan dan perlengkapan perpustakaan 

sekolah; 

4. menjelaskan manajemen pengembangan dan jenis-jenis sumber daya 

manusia perpustakaan sekolah; 

5. menjelaskan teori mengenai pembinaan dan pengembangan koleksi 

perpustakaan; 

6. menjelaskan  teori mengenai sistem katalogisasi;  

7. menjelaskan teori perencanaan layanan dan jenis-jenis layanan 

perpustakaan sekolah; 

8. menjelaskan  program peningkatan minat baca. 

 

Untuk mencapai kompetensi-kompetensi yang disebutkan materi mata 

kuliah ini disusun dalam enam modul sebagai berikut. 

 

Modul 1:   Konsep Dasar dan Pengantar Manajemen Perpustakaan Sekolah. 

Modul 2:   Perencanaan Gedung dan Peralatan Perpustakaan Sekolah. 

Modul 3:   Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Anggaran 

Perpustakaan Sekolah. 

Modul 4:   Pembinaan dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Sekolah. 

Modul 5:   Manajemen Koleksi : Pengolahan Bahan Pustaka. 

Modul 6:   Manajemen Pelayanan Pemakai dan Bahan Pustaka. 
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 Mahasiswa dapat menjelaskan 

berbagai konsep, teori, dan 
implementasi pengelolaan 

perpustakaan sekolah. 
 
 
 
 
 
 

Mahasiswa dapat 
menjelaskan teori 

mengenai pembinaan 
dan pengembangan 

koleksi perpustakaan. 
 
 
 

Mahasiswa dapat 
menjelaskan 

perencanaan layanan 
dan jenis-jenis layanan 
perpustakaan sekolah. 

 
 
 
 
 
 Mahasiswa dapat 

menjelaskan tata kerja 
perpustakaan sekolah. 

 
 
 
 
 
 Mahasiswa dapat menjelaskan hakikat, 

tujuan, fungsi, dan unsur utama 
perpustakaan sekolah. 

 

Mahasiswa dapat 
menjelaskan manajemen 
pengembangan dan jenis-

jenis sumber daya manusia 
perpustakaan sekolah. 

 
 
 
 
 
 

Menjelaskan dan 
menyusun program 

peningkatan minat baca. 
 
 
 
 
 
 

Mahasiswa dapat 
menjelaskan teori 

mengenai peralatan dan 
perlengkapan 

perpustakaan sekolah. 
 
 
 
 
 
 

Mahasiswa dapat 
menjelaskan teori 
mengenai sistem 

katalogisasi. 
 
 
 
 
 
 


