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BAB V 

P E N U T U P 

A. Kesimpulan 

1. Manajemen perpustakaan dalam meningkatkan minat baca di MA 

Miftahul Huda dan MA PPTH 

Manajemen perpustakaan di Madrasah Aliyah Miftahul Huda sudah 

cukup baik, namun masih perlu pengawasan, baik itu pengawasan dari 

Kepala Sekolah maupun dari instansi Pemerintah yang berkaitan 

dengan MA Miftahul Huda tersebut. 

Sedangkan di MA PPTH, dari segi perencaaan sudah berjalan, namun 

dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan perencanaan, dan hal ini 

berkaitan erat dengan masalah keterbatasan dana. Dari segi 

pengawasan juga tidak ada, sehingga gerakan perpustakaan MA 

PPTH, belum  berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. 

2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat manajemen perpustakaan 

dalam meningkatkan minat baca di MA Miftahul Huda dan MA PPTH 

Faktor pendukung di Miftahul Huda :  Ruang baca yang 

nyaman, penerangan yang cukup, udara juga memadai. Buku-buku 

pelajaran yang cukup. Pelayan di pustaka ramah. Peminjaman buku 

sangat mudah. Buku-buku bisa dicari melalui katalog. Buku-buku 

tersususn sesuai klasifikasinya. Buku yang disediakan sesuai 

kebutuhan 
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Faktor penghambat : Terbatasnya waktu layanan, Kurangnya 

anggaran untuk pengadaan buku , Tidak ada kelas khusus untuk 

perpustakaan, Kurangnya pengawasan dari Kepala Sekolah dan 

Intansi terkait 

Faktor pendukung di MA Pondok Pesantren Tunas Harapan : 

Ruangan yang cukup nyaman, peneranagan cukup, jauh dari 

kebisingan. Buku-buku pelajaran keagamaan cukup tersedia. 

Pelayanan yang cukup baik. Mudah dalam peminjaman 

Faktor penghambat : Tidak adanya anggaran untuk pengadaan 

buku dan operasional perpustakaan. Kepala Perpustakaan dan Staf 

kurang pandai menata buku yang ada, sehingga terlihat masih ada 

yang menumpuk. Tidak memiliki katalog. Untuk pengadaan buku, 

belum meminta saran kepada Guru Bidang Study tentang buku yang 

dibutuihkan. Kurangnya buku-buku pelajaran umum. Kurangnya 

pengawasan dari Kepala Sekolah dan intansi terkait  

B. Saran-Saran 

1. Kepala Yayasan agar menerbitkan SK Pemakaian Gedung untuk 

proses belajar mengajar termasuk perpustakaan di MA PPTH 

Tembilahan 

2. Kepada kepala perpustakaan MA PPTH agar meningkatkan 

kinerjanya beserta staf, sehingga tidak ada lagi buku-buku yang 

menumpuk, dan perpustakaan bisa tertata dengan lebih rapi  Dan 

menanyakan kepada guru-guru bidang study tentang buku yang 
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mereka butuhkan, agar sesuai keinginan pengunjung dengan buku-

buku yang ada. 

3. Kepada Kepala Sekolah MA Miftahul Huda dan MA PPTH agar 

memberikan pengawasan terhadap jalannya perpustakaan, supaya 

perpustakaan bisa berjalan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dan 

tidak melupakan anggaran dana untuk biaya operasional 

Perpustakaan dan pengadaan buku dengan menambah koleksi 

terbaru. 

4. Diharapkan agar  Madrasah Aliyah di Kecamatan Tembilahan dapat 

menjalin kerjasama dengan instansi terkait dan sekolah lain. 

 

 


