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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perpustakaan merupakan salah satu sumber belajar yang berpengaruh

besar dalam dunia pendidikan, khususnya perpustakaan sekolah. perpustakaan

sekolah digunakan sebagai alat bantu didalam proses belajar mengajar, dengan

sengaja diadakan untuk membantu tercapainya tujuan pendidikan. Perpustakaan

juga membantu para siswa dan guru dalam mengembangkan serta meningkatkan

pengetahuan sesuai dengan tuntutan kurikulum. Sebagaimana dijelaskan oleh M.

Hafi Anshari  berikut ini:

Perpustakaan khususnya di sekolah mempunyai arti penting dalam
kemajuan pendidikan, sebab perpustakaan mempunyai fungsi sebagai
pendorong bagi anak-anak untuk berkembang sesuai yang diinginkan oleh
pendidik modern, dimana anak didik dan seluruh pribadinya berkembang
tidak saja terbatas pada apa yang diberikan sekolah saja sehingga
perpustakaan berfungsi juga untuk menambah ilmu pengetahuan. Fungsi
lain perpustakaan di sekolah yaitu akan membantu dalam rencana
pelajaran dengan menyediakan buku-buku yang diperlukan.1

Pemeliharan buku dan koleksi perpustakaan bukanlah hal yang baru, hal

ini juga dilakukan oleh orang-orang terdahulu seperti dijelaskan dalam Al-Qur’an

surat Al-maidah ayat 44:














1 M. Hafi Anshari, 1985 Pengantar Ilmu Pendidikan, Surabata: Usaha Nasional, h. 58
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Artinya: Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya

(ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan
perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah,
oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka
diperintahkan memelihara Kitab-Kitab Allah dan mereka menjadi saksi
terhadapnya. karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah
kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang
sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah,
Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.2

Ayat ini menjelaskan tanggung jawab yang berat para ulama Rabbani

dalam menjaga ajaran-ajaran samawi, yakninya menjaga kitab-kitab dan hukum-

hukum ilahi. Dan pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat ini bahwa sebagi

pelajar yang harus kita lakukan adalah mengoleksi dan memelihara buku-buku

keilmuan seprti yang dilakukan ulama terdahulu dan ini dapat diwujudkan dengan

cara mengumpulkannya di perpustakaan. Sehingga ketika dibutuhkan dapat

ditemukan dan buku-buku tersebut bisa dijadikan rujukan dalam pembelajaran.

Kemudian perpustakaan tersebut bisa kita jadikan sebagai sumber belajar.

Perpustakaan sekolah selain sebagai sumber belajar juga dapat membantu

proses belajar mengajar sebagaimana dijelaskan oleh Ibrahim Bafadal bahwa

perpustakaan sekolah bukan hanya untuk mengumpulkan dan menimbun bahan-

bahan pustaka, tetapi dengan adanya penyelenggaraan perpustakaan sekolah

diharapkan dapat membantu murid-murid dan guru menyelesaikan tugas-tugas

dalam proses belajar mengajar.3

Menurut F. Rahayuningsih dalam bukunya Pengelolaan Perpustakaan

mengatakan perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang melayani para siswa,

2 QS. Al-Maidah ayat 44
3 Ibrahim Bafadal, 2011, Pengelolaan Perpustakaan Sekolah, Jakarta: Bumi Aksara, h. 5

cet. 8
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guru, dan karyawan dari suatu sekolah tertentu. Perpustakaan sekolah didirikan

untuk menunjang pencapaian tujuan sekolah, yaitu pendidikan dan pengajaran

seperti digariskan dalam kurikulum sekolah.4

Perpustakaan merupakan salah satu fasilitas penyelenggaraan pendidikan,

sehingga setiap sekolah semestinya memiliki perpustakaan yang memadai.

Perpustakaan merupakan komponen pendidikan yang penting, tetapi karena

berbagai alasan kenyataannya belim setiap sekolah mampu menyediakan

perpustakaan sebagaimana diharapkan.

Dengan melihat pentingnya perpustakaan dalam membantu keberhasilan

pendidikan, maka suatu lembaga pendidikan mau tidak mau harus memperhatikan

fasilitas pendukungnya, antara lain: tenaga pengelolanya, meja, kursi, ruangan,

termasuk pengadaan buku-buku serta alat-alat keperluan administrasi .

Sutarno mengatakan Perpustakaan adalah ruangan, bagian dari
gedung/bangunan atau gedung itu sendiri yang berisi buku-buku koleksi,
yang disusun dan diatur demikian rupa, sehingga mudah untuk dicari dan
dipergunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh pembaca.
Perpustakaan dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana, seprti
ruang baca, rak buku, rak majalah, meja, kursi kartu-kartu katalog, sistem
pengelolaan tertentu dan ditempatkan petugas menjalankan perpustakaan
agar dapat berjalan sebagaiman mestinya.5

Belajar bukan hanya didapat dalam pendidikan formal saja akan tetapi bisa

dilakukan diluar jam formal, seperti adanya kursus-kursus ataupun yang lebih

efektif lagi adalah mengunjungi atau memanfaatkan perpustakaan yang ada di

lingkungan pendidikan. Belajar dengan cara memanfaatkan fasilitas perpustakaan

yang ada dilingkungan pendidikan, maka hal ini membawa dampak positif kepada

4 F. Rahayuningsih, 2007, Pengelolaan Perpustakaan, Yogyakarta: Graha Ilmu, h. 6
5 Sutarno, 2003, Perpustakaan dan Masyarakat, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, h. 7
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diri individu, ini dikarenakan bahwa perpustakaan perlu dikembangkan sebagai

sarana pendidikan formal dan lembaga pendidian non formal dalam sistem

pendidikan Nasional yang berkesinambungan seumur hidup guna menciptakan

masyarakat dan bangsa  yang gemar belajar, bersikap ilmiah, kreatif dan inovatif.6

Sesuai dengan lembaga yang bergerak dibidang pendidikan SMP Negeri 1

Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan

mempunyai harapan dan keinginan untuk menciptakan generasi penerus yang

mempunyai wawasan luas dan berbagai ilmu pengetahuan. Salah satu usaha yang

dilakukan adalah dengan mendirikan perpustakaan sekolah sebagai wadah ilmu

pengetahuan. Perpustakaan juga merupakan kumpulan buku-buku yag tersedia

dan dimaksud untuk dibaca. Perpustakaan juga mempunyai tugas sebagai

penghantar ilmu dan informasi.7

Keberadaan perpustakaan sebagai pemberi layanan untuk belajar. Oleh

sebab itu keberadaan perpustakaan di SMP Negeri 1 Pangkalan Lesung

Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yang ada pada saat ini

seharusnya dimanfaatkan semaksimal mungkin. Namun tidak demikian dengan

siswa SMP 1 Pangkalan Lesung, mereka belum memanfaatkan perpustakan

sebagaimana mestinya.

Berdasarkan pengamatan awal ( studi pendahuluan) aktivitas siswa dalam

memanfaatkan perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar di SMP Negeri 1

Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan belum

terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari gejala-gejala sebagai berikut:

6Onong Uchjana Effendy, 2008, Dinamika Komunikasi, Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, h. 200

7 Rusina Sjahrial, 2000, Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan, Djambatan, h. 2
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1. Ada siswa yang jarang berkunjung ke perpustakaan sekolah.

2. Ada siswa yang tidak memanfaatkan waktu luang untuk membaca di

perpustakaan.

3. Ada sebagian siswa yang hanya mengisi absen saja ke perpustakaan.

4. Ada sebagian siswa hanya sekedar mengobrol saja di perpustakaan.

5. Ada siswa yang tidak mau meminjam buku di perpustakaan.

Berdasarkan gejala-gejala ini maka penulis ingin mengadakan penelitian

tentang “ Aktivitas Siswa Dalam Memanfaatkan Perpustakaan Sekolah Sebagai

Sumber Belajar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah

Pertama Negeri 1 Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten

Pelalawan”.

B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penulisan ini, penulis

menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini:

1. Aktivitas siswa

Aktivitas artinya segala perbuatan yang sengaja dirancang oleh guru untuk

memfasilitasi kegiatan belajar siswa seperti kegiatan diskusi, demonstrasi,

simulasi, melakukan percobaan, dan lain sebagainya.8 Siswa adalah

anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui

proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu9. Jadi

8 Wina Sanjaya, 2010, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan,
Jakarta: Kencana, h. 176

9 Ramayulis, 2008, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia, edisi Revisi, h. 77
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aktivitas siswa ialah kegiatan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh

siswa sekolah untuk mencapai keberhasilan.

2. Perpustakaan Sekolah

Perpustakaan adalah ruangan, bagian dari gedung/bangunan atau gedung

itu sendiri yang berisi buku-buku koleksi yang disusun dan diatur

demikian rupa, sehingga mudah untuk dicari dan dipergunakan apabila

sewaktu-waktu diperlukan oleh pembaca.10

3. Sumber Belajar

Sumber belajar adalah berbagai atau semua sumber baik yang berupa data,

orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh siswa dalam belajar

baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah

siswa dalam mencapai tujuan belajarnya.11

4. Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

Mata pelajaran adalah pengalaman-pengalaman manusia masa lalu yang

disusun secara sistematis dan logis kemudian diuraikan dalam buku-buku

pelajaran dan selanjutnya isi buku itu harus dikuasai oleh siswa.12 Dengan

demikian mata pelajaran pendidikan agama Islam adalah sekumpulan

materi yang disampaikan kepada peserta didik tentang pendidikan agama

Islam.

10 Sutarno, Loc.Cit.
11 Daryanto, 2010, Belajar dan Mengajar, Bandung:  Yrama Widya, h. 60.
12 Wina Sanjaya, Op.Cit, h. 98
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C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

a. Bagaimanakah aktivitas Siswa dalam memanfaatkan perpustakaan

sekolah sebagai sumber belajar mata pelajaran Pendidikan Agama

Islam di SMPN 1 Pangkalan Lesung?

b. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas siswa dalam

memanfaatkan perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar mata

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Pangkalan Lesung?

c. Bagaimana pandangan guru terhadap aktivitas siswa dalam

memanfaatkan perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar mata

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Pangkalan Lesung?

d. Apakah faktor-faktor yang mendukung aktivitas siswa dalam

memanfaatkan perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar mata

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Pangkalan Lesung?

2. Batasan Masalah

Karena banyaknya permasalahan yang muncul seputar penelitian ini,

maka penulis batasi permasalahan yang akan diteliti yaitu yang berkaitan

dengan aktivitas siswa dalam memanfaatkan perpustakaan sekolah sebagai

sumber belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP N 1 Pkl

Lesung dan faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas siswa dalam

memanfaatkan perpustakaan sekolah sebagi sumber belajar mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam di SMP N 1 Pkl Lesung.
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3. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Bagaimanakah aktivitas siswa dalam memanfaatkan perpustakaan

sekolah sebagai sumber belajar mata pelajaran Pendidikan Agama

Islam di SMPN 1 Pangkalan Lesung?

b. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas siswa dalam

memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Pangkalan Lesung?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan:

a. Untuk mengetahui aktivitas siswa dalam memanfaatkan perpustakaan

sebagai sumber belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di

SMPN 1 Pangkalan Lesung.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas siswa

dalam memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar mata

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Pangkalan Lesung.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini di harapkan berguna untuk:

a. Sebagai  bahan masukan bagi para siswa betapa pentingnya

memanfaatkan perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar mata

pelajaran Pendidikan Agama Islam



9

b. Sebagai bahan masukan bagi para pendidik untuk mengetahui aktivitas

yang dilakukan oleh siswa dalam memanfaatkan perpustakaan sebagai

sumber belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam

c. Sebagai masukan bagi sekolah untuk memberi perhatian dan memberi

motivasi kepada guru dan pengelola perpustakaan untuk lebih

memotivasi siswa dalam memanfaatkan perpustakaan sekolah.

d. Untuk melengkapi persyaratan guna menyelesaikan program studi

Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


