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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberadaan sarana pendidikan mutlak dibutuhkan dalam proses 

pendidikan, sehingga termasuk dalam komponen-komponen yang harus 

dipenuhi dalam pelaksanaan proses pendidikan. Tanpa sarana pendidikan, 

proses pendidikan akan mengalami kesulitan yang sangat serius, bahkan 

bisa menggagalkan pendidikan. Suatu kejadian yang mesti dihindari oleh 

semua pihak yang terlibat dalam pendidikan.. 

Pemerintah mengantisipasi hal ini dengan mengeluarkan PP No. 19 

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan di dalam PP tersebut 

juga mengatur mengenai standar  sarana  dan prasarana  pendidikan 

secara nasional pada bab VII pasal 42 yang secara tegas disebutkan 

bahwa : (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi 

perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber 

belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang 

diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur  dan  

berkelanjutan. (2)  Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana  

yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, 

ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, 

ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan 

jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat 

berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses 

pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 
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Salah satu sarana yang sangat menunjang terlaksananya proses 

pembelajaran yang ideal adalah keberadaan perpustakaan. Keberadaan 

perpustakaan mutlak diperlukan pada setiap jenjang pendidikan. Namun 

dalam pelaksanaannya, keberadaan perpustakaan di sekolah-sekolah belum 

mendapat perhatian sepenuhnya dan hanya sebagai pelengkap.
1
 Oleh 

karena itu, pembinaan perpustakaan perlu segera di laksanakan secara 

serius untuk menunjang usaha peningkatan kualitas pendidikan kita. Pada 

hakekatnya perpustakaan tidak dapat dipisahkan dengan proses 

pendidikan.
2
 Perpustakaan sebagai salah satu pusat sumber belajar 

mempunyai peranan yang sangat besar dalam dunia pendidikan, misalnya 

dalam mengembangkan pengetahuan, ketrampilan, dan meningkatkan 

minat baca serta sikap peserta didik. Sedemikian pentingnya perpustakaan, 

sehingga diibaratkan sebagai jantung sekolah yang berpengaruh besar 

terhadap hasil pendidikan.
3
 

Perpustakaan memberikan layanan dan harus mampu 

meningkatkan kegemaran membaca para pemustaka. Di sekolah, 

perpustakaan hendaknya menjadi sumber informasi bagi peserta didik 

dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan nilai serta 

sikap pesertanya.  
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Secara konsepsional perpustakaan madrasah mengemban visi 

pendidikan, yakni sebagai sumber belajar mengajar untuk meningkatkan 

ketakwaan guru, siswa, maupun karyawan. Disamping itu keberadaan 

perpustakaan madrasah diharapkan mampu menanamkan keimanan kepada 

peserta didik dengan mengamalkan ajaran Islam berdasarkan Al Qur’an 

dan Sunah Nabi Muhammad SAW, memurnikan ajaran-ajaran tauhid, dan 

menghindarkan diri dari bid’ah, takhayul dan khurafat.
4
   

Al Qur’an dan sunnah mengajarkan berbagai hal, diantaranya ialah 

perintah untuk membaca, membaca berbagai hal yang ada di dunia ini, dan 

perintah membaca ini turun pertama kali yaitu QS Al Alaq ayat 1-5 

 

Bacalah, dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan  Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah.  Bacalah, dan Tuhanmulah 

Yang Mahamulia, yang mengajar (manusia) dengan pena,  Dia 

mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. (QS Al Alaq : 1-5) 

 

Pada surat Al-‘Alaq ayat 1-5 ini  mengandung perintah untuk 

membaca, meneliti, mendalami tentang alam beserta isinya, baik itu yang 

tertulis maupun tidak tertulis. Salah satu wadah membaca yang tertulis 

adalah perpustakaan sekolah. Agar perpustakaan sekolah dapat berfungsi 

dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang diinginkan, maka 
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perpustakaan seharusnya dikelola dengan manajemen perpustakaan yang 

tepat. Jika perpustakaan sudah di kelola dengan manajemen yang tepat, 

tentu akan meningkatkan minat baca dari pengunjung perpustakaan 

tersebut. 

                  
 Pengelolaan perpustakaan akan berhasil sesuai dengan tujuan 

tergantung pada petugas perpustakaannya. Oleh sebab itu perpustakaan 

sekolah harus dikelola oleh orang-orang yang mampu mengelola 

perpustakaan sekolah. Dengan kata lain, petugas perpustakaan sekolah 

haruslah seseorang yang mampu mengelola perpustakaan sekolah. 

Adapun perpustakaan yang ada di Madrasah Aliyah  Kecamatan 

Tembilahan belum dikelola dengan baik,  hal ini terlihat dari gejala-gejala 

sebagai berikut :  

1. Perpustakaan sepi pengunjung 

2. Buku-buku banyak yang menumpuk 

3. Buku-buku masih ada yang terbungkus plastik 

4. Buku-buku banyak yang berdebu 

5. Pelayanan tidak nyaman 

6. Tidak ada majalah-majalah dan koran 

7. Tidak ada katalog 

8. Kurangnya buku-buku penunjang 

9. Ruang perpustakaan tidak teratur 
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 Berdasarkan gejala-gejala yang dipaparkan inilah penelitian ini dilakukan 

dengan mengambil judul Manajemen perpustakaan sekolah dalam 

meningkatkan minat baca di Madrasah Aliyah se-Kecamatan Tembilahan. 

B. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasikan 

beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya, 

yaitu : 

a. Manajemen Perpustakaan di Madrasah Aliyah Se Kecamatan 

Tembilahan 

b. Manajemen Kepala Perpustakaan di Madrasah Aliyah Se Kecamatan 

Tembilahan 

c. Ruang perpustakaan tidak menyenangkan 

d. Buku-buku yang dibutuhkan tidak ada 

e. Terbatasnya waktu berkunjung ke perpustakaan 

f. Bagaimana minat baca siswa di Madrasah Aliyah Se Kecamatan 

Tembilahan 

g. Apa saja faktor pendukung dalam meningkatkan minat  baca di Madrasah 

Aliyah Se Kecamatan Tembilahan 

h. Apa saja faktor penghambat dalam meningkatkan minat  baca di 

Madrasah Aliyah Se Kecamatan Tembilahan 

2. Batasan Masalah 

Adapun penelitian ini akan dibatasi pada permasalahan : yaitu : 
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a. Aspek upaya/kiat Manajemen Kepala perpustakaan dalam 

meningkatkan minat Baca bagi siswa Madrasah Aliyah Se Kecamatan 

Tembilahan.  

b.  Faktor-faktor pendukung dan penghambat manajemen perpustakaan 

dalam meningkatkan minat baca  di Madrasah Aliyah Se Kecamatan 

Tembilahan. 

3. Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah 

a. Bagaimana Manajemen Kepala Perpustakaan Dalam Meningkatkan 

Minat Baca di Madrasah Aliyah se-Kecamatan Tembilahan 

b. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat 

manajemen perpustakaan dalam meningkatkan minat baca siswa di 

Madrasah Aliyah  se-Kecamatan Tembilahan 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun penelitian yang dilakukan penulis bertujuan  

a. Untuk mengetahui bagaimana Manajemen Kepala Perpustakaan dalam 

meningkatkan minat baca di Madrasah Aliyah Se-Kecamatan 

Tembilahan 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat manajemen 

perpustakaan dalam meningkatkan minat baca siswa di Madrasah Aliyah 

Se-Kecamatan Tembilahan 
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2. Manfaat Penelitian  

a. Bagi peneliti 

Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis dalam bidang 

Manajemen Perpustakaan Sekolah  

b. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

Kepala Sekolah, Guru dan Pustakawan tentang manajemen kepala 

perpustakaan dalam meningkatkan minat baca siswa 

c. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan bacaan bagi 

siswa dalam menambah wawasan dalam bidang study ilmiah. 

 


