
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perpustakaan merupakan salah satu sumber belajar yang berpengaruh 

besar dalam dunia pendidikan khususnya perpustakaan sekolah yang mempunyai 

peranan sangat dominan dalam pembangunan di bidang pendidikan. Salah satu 

peranan perpustakaan sekolah adalah meningkatkan pestasi belajar siswa. Dengan 

adanya perpustakaan diharapkan siswa dapat mengembangkan keterampilan 

untuk mencari informasi. Hal ini tentunya dengan cara memanfaatkan 

perpustakaan semaksimal mungkin, dengan cara membaca dan memahami buku-

buku yang tersedia, baik buku pelajaran, keagamaan atau umum. 

Perpustakaan sekolah sebagai sarana pendidikan yang amat penting harus 

diselengarakan secara efektif dan efesien. Lebih-lebih jika dilihat perkembangan 

ilmu pengetahuan  dan teknologi sekarang ini sedemikian pesatnya, maka peran 

perpustakaan sebagai sumber informasi yang sangat kuat dan mutlak diperlukan 

disekolah-sekolah. Sedemikian pentingnya perpustakaan sehingga diibaratkan 

sebagai “jantung pendidikan“ yang memiliki kemampuan dan kekuatan yang 

langsung mempengaruhi hasil pendidikan.
1
 Baik itu lembaga pendidikan tinggi, 

sekolah, madrasah, atau lembaga lainya. 

Salah satu fungsi perpustakaan adalah sebagai tempat belajar bagi siswa, 

karena di perpustakaan siswa mengetahui banyak hal yang memiliki implikasi 
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positif terhadap hasil belajar siswa melalui minat membaca yang tinggi. Dengan 

memanfaatkan bahan-bahan bacaan yang ada di perpustakaan sekolah, hal ini 

tentu secara tidak langsung menambah ilmu siswa sehingga akan memudahkan 

daya pikir dan nalar siswa menjadi berkembang yang juga dapat membawa 

dampak pada aktifitas belajar siswa itu sendiri. 

Tujuan perpustakaan sekolah, menurut Pawit M Yusuf, adalah sebagai 

berikut:  

1. Mendorong dan mempercepat proses penguasaan teknik membaca para 

siswa.  

2. Membantu menulis kreatif bagi para siswa dengan bimbingan guru dan 

pustakawan.  

3. Menumbuh kembangkan minat dan kebiasaan membaca para siswa.  

4. Menyediakan berbagai macam sumber informasi untuk kepentingan 

pelaksanan kurikulum.  

5. Mendorong, menggairahkan, memelihara, dan memberi semangat 

membaca dan semangat belajar bagi para siswa.  

6. Memperluas, memperdalam, dan memperkaya pengalaman belajar para 

siswa dengan membaca buku dan koleksi lain yang mengandung ilmu 

pengetahuan dan teknologi, yang disediakan oleh perpustakaan.  
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7. Memberikan hiburan sehat untuk mengisi waktu senggang melalui 

kegiatan membaca, khususnya buku-buku dan sumber bacaan lain yang 

bersifat kreatif dan ringan, seperti fiksi, cerpen, dan lainnya.
2
 

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di SMKN 7 

Pekanbaru masih kurangnya fungsi perpustakaan dalam prose pembelajaran, Hal 

ini terlihat dari gejala-gejala sebagai berikut :  

1. Perpustakaan belum dapat memberikan fungsinya secara optimal karena 

sumber referensi rujukan masih kurang tersedia, 

2. Perpustakaan belum dapat memberikan lokasi yang nyaman bagi siswa 

3. Keleksi perpustakaan masih ada yang tidak tersusun rapi 

4. Masih ada siswa yang merasa sulit untuk mencari referensi yang di cari 

karena susunan koleksi perpustakaan belum terkomputerisasi. 

5. Wifi perpustakaan yang belum ada 

Di samping itu juga berdasarkan hasil wawancara penulis kepada salah 

seorang guru PAI di SMKN 7 Pekanbaru Muhsin Tampubolon, M.Pd.  

Mengatakan dalam mengajarkan mata pelajaran PAI memiliki permasalahan 

karena jam mengajar di kelas hanya diberikan 2 jam / minggu, sementara materi 

yang diajarkan sanagat banyak dan sangat padat. Sehinga jika hanya 

mengandalkan jam pertemuan di kelas saja maka materi ajar PAI tidak akan 

tuntas untuk diajarkan, maka salah satu cara untuk mengatasi permasalahan 
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tersebut dengan memanfaatkan pepustakaan sebagai sumber belajar.
3
 Dari 

permaslahan tersebut di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai 

Fungsi  Perpustakaan Sebagai Sumber Belajar Pada Mata Pelajaran Pendidikan  

Agama Islam   Di Sekolah Menengah  Kejuruan Negeri  7 Pekanbaru.  

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, penulis 

membuat penegasan istilah sebagai Berikut : 

1. Fungsi Perpustakaan Sekolah 

Perpustakaan adalah “kumpulan bahan pustaka baik berupa buku-

buku maupun bukan berupa buku (nonboks material) yang diatur secara 

sistematis menurut aturan tertentu sehingga dapat digunakan sebagai 

sumber informasi oleh setiap pemakainya”.
4
  

Sedangkan yang dimaksud dengan fungsi perpustakaan sekolah 

dalam penelitian ini adalah mendayagunakan tempat atau kumpulan bahan 

pustaka yang ada di lembaga pendidikan atau sekolah yakni di SMKN 7 

Pekanbaru untuk kepentingan proses pembelajaran PAI. 

2. Proses Pembelajaran PAI 

Proses adalah runtunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan 

sesuatu
5
, sedangkan pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan 

menjadikan orang atau makhluk hidup belajar;
6
 PAI salah mata pelajaran 
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yang wajib di ajarkan kepada siswa Muslim jadi yang maksud dengan 

Proses Pembelajaran PAI adalah sebagai upaya membuat peserta didik 

dapat belajar, terdorong belajar, mau belajar dan tertarik untuk terus 

menerus mempelajari Agama Islam secara menyeluruh yang 

mengakibatkan beberapa perubahan yang relatif tetap dalam tingkah laku 

seseorang baik dalam kognitif, efektif dan psikomotorik 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai 

berikut : 

a. Bagaimana Fungsi  Perpustakaan Sebagai Sumber Belajar Pada Mata 

Pelajaran Pendidikan  Agama Islam   Di Sekolah Menengah  Kejuruan 

Negeri  7 Pekanbaru? 

b. Bagaimana pelayanan perpustakaan Sebagai Sumber Belajar Pada 

Mata Pelajaran Pendidikan  Agama Islam   Di Sekolah Menengah  

Kejuruan Negeri  7 Pekanbaru? 

c. Bagaimana minat siswa dalam membaca buku di perpustakaan sekolah 

di Sekolah Menengah  Kejuruan Negeri 7  Pekanbaru? 

d. Apa yang menjadi faktor penyebab kurangnya kunjungan siswa di 

perpustakaan sekolah Sekolah Menengah  Kejuruan Negeri  7 

Pekanbaru?  

2. Batasan Masalah 
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Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak terlalu luas, maka 

penulis membatasi masalah pada Fungsi  Perpustakaan Sebagai Sumber 

Belajar Pada Mata Pelajaran Pendidikan  Agama Islam   Di Sekolah 

Menengah  Kejuruan Negeri  7 Pekanbaru. 

 

3. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan batasan masalah diatas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dirumuskan, bagaimana fungsi  perpustakaan sebagai sumber 

belajar pada mata pelajaran Pendidikan  Agama Islam   Di Sekolah 

Menengah  Kejuruan Negeri  7 Pekanbaru? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui, fungsi  perpustakaan sebagai sumber belajar pada mata 

pelajaran Pendidikan  Agama Islam   Di Sekolah Menengah  Kejuruan 

Negeri  7 Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Bagi Kepala Sekolah 

Sebagai bahan masukan tentang fungsi perpustakaan dalam 

proses pembelajaran Pendidikan  Agama Islam.  
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b. Bagi Guru 

Sebagai bahan masukan tentang cara memfungsikan 

perpustakaan sekolah dalam proses pembelajaran. 

c. Bagi Siswa 

Sebagai upaya untuk menambah wawasan serta aktivitas belajar 

siswa. 

d. Bagi Peneliti 

1) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan  penulis di bidang 

pendidikan dan pengajaran.  

2) Untuk melengkapi persyaratan dalam  menyelesaikan  studi akhir 

pada  Program  Strata Satu (S 1) Jurusan Pendidikan  Agama Islam  

di UIN Suska Riau. 

 


