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MOTTO 

 

   ۚ َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر  َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَ ن ْ
 َوُأولََِٰئكَ  ُهمُ  اْلُمْفِلُحونَ 

Artinya : “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari 

yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung ( Al- Imran-

104)”
1
 

 

 

 

 
 

 

                                                           
1
Tafsir Qur’an Karim, (Bandung : Diponegoro, 2010), 63 
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ABSTRAK 

Ayuningtyas, Afrida. 2019. Pengelolaan Perpustakaan Dalam Meningkatkan 

Mutu Madrsah Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jetis Ponorogo 

Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing, Dr. 

Harjali, M.Pd. 

 

Kata Kunci: Pengelolaan, Problem Dan Usaha, Mutu Madrasah 

 

Yang paling hakiki dari pengelolaan perpustakaan adalah bagaimana 

menciptakan kondisi di sekolah melalui perpustakaan agar anak didik 

memanfaatkan buku-buku yang telah dimiliki. Lebih jauh menciptakan iklim 

minat baca melalui penyediaan buku diperpustakaan sehingga mendorong 

tumbuhnya daya kreasi dan imajinasi anak melalui berbagai bacaan yang tersedia 

di perpustakaan dan hal ini perlu adanya dukungan dari SDM pengelola 

perpustakaan dan juga sarana dan prasarana yang memadai. Dengan adanya minat 

baca yang baik maka akan meningkatkan prestasi siswa dan meningkatkan mutu 

madrasah pula. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui kondisi sarana dan prasarana 

di perpustakaan Madrasah  Tsanawiyah Negeri 1 Jetis, (2) Mendeskripsikan 

peroblem apa saja yang dihadapi pengelola perpustakan dalam pengelolaan sarana 

dan prasarana, (3) Usaha yang dilakukan dalam menghadapi problem yang ada 

dan dan kontribusinya terhadap mutu madrasah. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi 

kasus. Kehadiran peneliti merupakan istrumen kunci. Sumber datanya kata-kata 

dan tindakan menggunakan teknik wawancara, obsevasi, dan dokumentasi. 

Analisis data diperoleh dari reduksi, disajikan dan kemudian ditarik kesimpulan 

sesuai dengan tujuan penelitian ini menurut teori Miles Dan Huberman. 

Hasil penelitian adalah pertama, kondisi sarana dan prasarana di 

perpustakaan Madrasah Tssanawiyah Negeri 1 Jetis. Kedua, problem yang 

dihadapi oleh pengelola perpustakaan dalam pengelolaan sarana dan prasarana 

perpustakaan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jetis. Ketiga, usaha yang 

dilakukan pengelola perpustakaan dalam menghadapi problem pengelolaan sarana 

dan prasarana perpustakaan dan hasil dari usaha yang dilakukan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

  Manusia diciptakan sebagai mahluk yang sempurna, diantara mahluk 

yang  lain dan mahluk yang diberi berbagai potensi oleh allah  swt. 

Mengingat begitu besar dan berharganya potensi yang dimiliki manusia, 

maka manusia harus dibekali dengan pendidikan. Dengan pendidikan 

karakter  manusia akan terbentuk. Dengan pendidikan manusia akan bisa 

memperoleh ilmu yang bermanafaat, karena ilmu merupakan kunci untuk 

membuka pintu kebaikan, kesuksesan, dan dengan ilmu allah akan 

mengakankat derajat kita.  

  Dalam pembukann UUD 1945,  jelas bahwa pemerintah  Negara 

Indonesia yang dibentuk antara lain dimaksudkan untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa, maka tentu unsur  yang sangat penting  dan strategis 

serta harus mendapatkan perhatian dan perlindungan adalah unsur 

pendididikan, termasuk pendidikan jenjang perguruan tinggi. 

Penyelenggaraan proses pendidikan pada semua jenjang pendidikan 

ditentukan oleh faktor pendidik, dan faktor penunjang lainnya.
1
 Seperti 

sumberdaya manusia, fasilitas, kurikulum dan materi pembelajaran.

                                                           
1
 Rahman, Abd, menuju guru profesional dan beretika(yogyakarta : graha guru, 

2014)hal 2 
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Di dalam standar nasional pendidikan terdapat kreteria minimal 

tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum negara kesatuan 

republik indonesia yang berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan 

pendidikan nasional yang bermutu. Dan bertujuan menjamin mutu 

pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

membentuk watak dan peradaban yang bermartabat. 

Pendidikan merupankan salah satu usaha yang dapat membantu 

perkembangan potensi  dan kemampuan manusia agar bermanfaat bagi 

kehidupannya. Kegiatan memajukan pendidikan di indonesia telah 

dilakukan antara lain melalui peningkatan pendidikan  yang diwujudkan 

dalam undang- undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

yang ada di indonesia. Pada UU ini, penyelenggaraan pendidikan wajib 

memegang beberapa prinsip antara lain pendidikan diselenggarakan secara 

demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung 

tinggi nilai hak asasi manusia, nilai kegamaan, nilai budaya, dan kemajuan 

bangsa dengan satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan 

multi makna. Selain itu dalam sistem penyelenggaraan pendidikan juga 

harus dalam suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik 

yang berlangsung sepanjang hayat dengan memberi keteladanan, 

membangun kemauan(niat,hasrat) dan mengembangkan kreativitas peserta 

didik dalam proses pembelajaran melalui mengembangkan budaya 

membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat  dan 
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memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam 

penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
2
 

Pentingnya mutu madrasah merupakan hal utama yang harus 

diperhatikan oleh pemerintah. Karena mutu madrasah merupakan salah satu 

faktor yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah sehingga 

madrasah wajib menyediakan berbagai sarana dan prasarana dan sistem 

manajemen yang baik untuk  meningkatkan mutu madrasah. Banyak cara 

yang dapat dilakukan oleh pihak pemerintah dan juga madrasah dalam 

meningkatkan mutu  madrasah. Salah satunya dengan memperhatikan  

pengelolaan perpustakaannya sebagai sarana belajar siswa. Perpustakaan 

merupakan sistem informasi yang di dalamnya terdapat aktivitas 

pengumpulan, pengolahan, pengawetan, pelestarian, dan penyajian, serta 

penyeberan informasi.
3
 Pengelolaan perpustakaan berarti segenap usaha 

pengkoordinasian segala kegiatan yang berhubungan dengan 

penyelenggaraan perpustakaan yang diwadahi dalam struktur organisasi 

perpustakaan. Perpustakaan akan bermanfaat apabila benar-benar 

memperlancar pencapaian tujuan proses pembelajaran di Madrasah. 

Dengan adanya pengelolaan perpustakaan yang baik akan 

meningkatkan minat baca siswa dengan membaca kita dapat membuka 

wacana baru dan menambah wawasan terkait dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Kenyamanan membaca akan meningkatkan 

minat baca siswa dan menciptakan kebiasaan membaca siswa. Di dalam 

                                                           
2
Tim visi media, UU no 20 tahun 2003 & UU n0 14 tahun 2015( gudang penerbit 2008) 

3
Darmono, Manajemen dan Tata perpustakaan sekolah,(Yogyakarta: Gajah Mada 

University press, 1994) 
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dunia pendidikan, membaca mempunyai fungsi untuk memperoleh 

kualifikasi mutu tertentu sehingga seseorang dapat memcapai prestasi. Jika 

budaya membaca terus dikembangkan, maka akan melahirkan generasi yang 

akan meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing bangsa. Seorang 

peserta didik agar mendapat nilai kelulusan yang baik, harus membaca 

sejumlah bahan bacaan yang direkomendasikan oleh pendidiknya. Demikian 

pula dengan seorang pendidik, untuk meraih kualifikasi tertentu mengajar 

ataupun menulis ilmiah, maka harus di dukung dengan kegiatan membaca 

untuk selalu memperbarui pengetahuan secara kontinu sesuai dengan 

perkembangan yang ada.
4
 

Indikasi manfaat diselenggarakannya perpustakaan sekolah atau 

madrasah  bukan hanya berupa tingginya prestasi murid, tetapi lebih jauh 

lagi, antara lain adalah murid mampu mencari, menemukan, menyaring, dan 

menilai informasi, terbiasa belajar mandiri, terlatih bertanggung jawab, dan 

murid mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, agar 

koleksi perpustakaan dapat dimanfaatkan secara efektif oleh pemakainya, 

maka perpustakaan harus dikelola secara baik dan efisien
5
 

Dari hasil pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti, 

perpustakaan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jetis masih keterbatasan 

bahan pustaka, dari segi jumlah dan variasi. Dengan banyaknya variasi buku 

                                                           
4
Hadi nirwanto, pendidikan dan minat baca masyarakat 

http://masmnir.co.id/2013/07/pendidikan-danminatbaca-msyarakat. 
5
Evi Roziana, “pengelolaan perpustakaan sekolah dalam menunjang proses belajar,” 

pengelolaan perpustakaan sekolah (2012), 4. 

http://masmnir.co.id/2013/07/pendidikan-danminat
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diperpustakaan siswa akan semakin senang untuk berkunjung 

keperpustakaan.
6
 

Dari penjelasan di atas peneliti ingin mengetahui apakahsarana dan 

prasarana di perpustakaan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jetis Ponorogo 

sudah  memenuhi standar nasional perpustakaan. 

Maka peneliti akan mengangkat penelitian dengan judul 

”Pengelolaan Perpustakaan dalam Meningkatkan Mutu Madrasah di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jetis Ponorogo”  

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas maka  penelitian ini 

akan membatasi masalah pada pengelolaan sarana dan prasarana 

perpustakaan sebagai salah satu cara untuk peningkatan mutu Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 1 Jetis Ponorogo. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengelolaan sarana dan prasarana di Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 1 Jetis? 

2. Apa problem yang dihadapi dalam pengelolaan sarana dan prasarana di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jetis Ponorogo? 

3. Bagaimana usaha yang dilakukan dalam mengahadapi problem yang 

terjadi? 

 

 

                                                           
6
Lihat Transkrip Observasi Nomor 01/O/17-I/2019 dalam Laporan Penelitian ini. 
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D. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui bagaimana kondisi  ruang perpustakaan di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 1 Jetis Ponorogo. 

2. Mengetahui problem yang dihadapi dalam pengelolaan sarana dan 

prasarana perpustakaan. 

3. Mengetahui usaha yang dilakukan pengelola perustakaan dalam  

menghadapi masalah yang terjadi. 

E. Manfaat Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan 

manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pihak sekolah dan pihak-pihak terkait untuk lebih memperhatikan 

pengelolaan perpustakaan. Pengelolaan perpustakaan merupakan suatu yang 

penting dalam peningkatan mutu pendidikan dan mutu madrasah. 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 

a. Penulis  

Untuk menambah wawasan pengetahuan yang terkait tentang 

pengelolaan perpustakaan dalam meningkatkan mutu madrasah. 
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b. Kampus IAIN Ponorogo 

Sebagai dokumen yang dapat dijadikan sumbangsih ilmu pengetahuan, 

khususnya dalam peningkatan mutu pendidikan dan mutu madrasah. 

c. Pihak Sekolah  

Sebagai evalusi dalam pengelolaan perpustakaan, karena pengelolaan 

perpustakaan sangatlah penting dalam peningkatan mutu madrasah. 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penulisan hasil penelitian dan agar dapat 

dicerna secara runtut, diperlukan sebuah sistematika pembahasan. Dalam 

laporan penelitian ini, akan dibagi menjadi 6 bab yang masing-masing bab 

terdiri dari sub-bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika 

selengkapnya sebagai berikut: 

Bab kesatu, merupakan bab pendahuluan. Bab ini berfungsi untuk 

memaparkan pola dasar dari keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar 

belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, 

metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, merupakan landasan teori dan telaah hasil penelitian 

terdahulu, bab ini berfungsi untuk menjelaskan teori dari pengelolaan 

perpustakaan, pengertian perpustakaan, sarana dan prasarana perpustakaan, 

mutu madrasah. Selain itu menjelaskan tentang hasil penelitian terdahulu. 

Bab ketiga, merupakan metode penelitian, bab ini berfungsi 

mendeskripsikan tentang Pendekatan dan Jenis Penelitian, Kehadiran 

Peneliti, Lokasi Penelitian, Data dan Sumber  Data, Prosedur Pengumpulan 
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Data, Teknik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Temuan, dan Tahapan-

tahapan Penelitian.  

Bab keempat, merupakan temuan penelitian, berfungsi 

mendeskripsikan gambaran umum maupun khusus dari objek penelitian. 

Bab kelima, merupakan pembahasan, berfungsi menjelaskan hasil dari 

penelitian pengelolaan perpustakaan dalam meningkatkan mutu madrasah 

Madrasah Tsanawiyah Negri 1 Jetis Ponorogo. 

Bab keenam, berisi penutup  yang meliputi kesimpulan dari penelitian 

ini dan saran-saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN ATAU KAJIAN TEORI 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Untuk dapat memecahkan masalah dan mencapai tujuan sebagaimana 

yang diungkapkan di atas, serta menguatkan proses penyelesaian karya 

ilmiah yang penulis buat, maka penulis menggunakan beberapa karya ilmiah 

yang membahas tentang peningkatan pengelolaan perpustakaan dalam 

peningkatan pengetahuan siswa yang menentukan mutu madrasah : 

Sekripsi Muhammad Arif Dahlan, UIN Alauddin Makasar 

“Optimalisasi pengelolaan perpustakaan dalam meningkatkan minat baca 

siswa SMA Cokroaminoto Tamalanrea Makassar” sekripsi ini membahas 

tentang suatu proses kegiatan yang ada di perpustakaan meliputi kegiatan 

mulai dari pengolahan sampai dengan pelayanan pengguna perpustakaan. 

untuk mengetahui 1) bagaimana kondisi perpustakaan. 2) bagaimanakah 

pengelolaan perpustakaan SMA Cokroaminoto Tamalanrea Makassar dalam 

meningkatkan minat baca siswa. 3) kendala apa yang dihadapi pengelola 

perpustakaan SMA Cokroaminoto Tamalanrea Makassar. Dan kesimpulan 

dari sekripsi ini adalah, pelaksanaan pengelolaan perpustakaan SMA 

Cokroaminoto Tamalanrea Makassar sudah berjalan dengan maksimal, 

dengan memaksimalkan pengelolaan perpustakaan SMA Cokroaminoto 

Tamalanrea Makassar minat baca siswa semakin meningkat dan semakin 

sering berkunjung keperpustakaan. Ada beberapa  Faktor yang menjadi 

kendala pengelolaan perpustakaan SMA Cokroaminoto Tamalanrea 

9 
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Makassar yaitu kurangnya personalia, koleksi buku yang kurang lengkap, 

sistem yang digunakan masih manual.
7
 

Febri Wiji Astuti, “ Pengelolaan Perpustakaan Sekolah di SMP Negeri 

1 dan SMP Negri 2 Ngemplak Sleman Yogyakarta” sekripsi ini membahas 

tentang pengelolaan perpustakaan di SMP 1 Dan SMP 2 Ngemplak Masih 

sangat kurang maksimal.  Dilihat dari keberadaan perpustakaan sekolah 

yang masih belum mendapatkan perhatian dari pihak sekolah. Salah satunya 

adalah, pengelola perpustakaan yang tidak sepenuhnya mengelola 

pepustakaan dan hanya pekerjaan sampingan dengan TU( Tata Usaha ).  

Dari sini menunjukan bahwa begitu pentingnya peran perpustakaan bagi 

kemajuan pendidikan khususny pendidikan di sekolah. Kesimpulan dari 

skripsi tersebut adalah:  

1. SMP Negeri 1 Ngemplak 

a. Kondisi koleksi bahan pustaka berdasarkan penilain siswa SMP Negeri 1 

Ngemplak sudah baik. Begitu pula aspek lain  yang mendukung 

terciptanya kondisi koleksi bahan pustaka. perolehan persentase untuk 

kondidsi koleksi adalah 91% 

b. Kondisi ruang dan perlengkapan perpustakaan berdasarkan penilaian 

siswa di SMP 1 Ngemplak diketahui sudah baik. Kondisi ruang di 

perpustakaan seperti kenyamanan, penerangan, sirkulasi udara serta 

penataan perabotan dikatakan sudah mendukung. perolehan persentase 

untuk kondisi ini adalah 94%. 

                                                           
7
Dahlan arif  muhammad, Optimalisasi pengeloaan perpustakaan dalam meningkatkan 

minat baca siswa SMA cokroaminoto tamalanrea makassar(makassar : UIN alauddin 

makasar 2014) 
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c. Pelayanan perpustakaan berdasarkan penilaian sisiwa SMP Negeri 1 

Ngemplak diketahui sudah baik. Perolehan persentase untuk pelayanan 

adalah 89%. 

2. SMP  Negeri 2 Ngemplak 

a. Kondisi koleksi bahan pustaka berdasarkan penilain siswa SMP Negeri 2 

Ngemplak sudah baik. Begitu pula aspek lain  yang mendukung 

terciptanya kondisi koleksi bahan pustaka. perolehan persentase untuk 

kondidsi koleksi adalah 92% 

b. Kondisi ruang dan perlengkapan perpustakaan berdasarkan penilaian 

siswa di SMP 2 Ngemplak diketahui sudah baik. Kondisi ruang di 

perpustakaan seperti kenyamanan, penerangan, sirkulasi udara serta 

penataan perabotan dikatakan sudah mendukung. perolehan persentase 

untuk kondisi ini adalah  87% 

c. Pelayanan perpustakaan berdasarkan penilaian sisiwa SMP Negeri 2 

Ngemplak diketahui sudah baik. perolehan persentase untuk kondidsi 

koleksi adalah 80 %
8
. 

Sekripsi Mufiah Usman, UIN Alauddin Makassar peran perpustakaan 

dalam meningkatkan kualitas pembelajaran siswa SMP Negeri 2 Bulu 

Ponddo kabupaten Sinjai. sekripsi ini membahas tentang bagaimana peran 

perpustakaan sekolah dalam meningkatkan kualitas pemebelajaran siswa 

SMP Negeri 2 Bulupodo kabupaten Sinjai. kesimpulan dari sekripsi ini 

perpustakkan mempunyai kaitan yang sangat erat dalam proses belajar 

                                                           
8
Astuti Febri wiji, Pengelolaan perpustakaan sekolah SMP Negri 1 dan SMP Negri 2 

Ngemplak Sleman Yogyakarta(Yogyakarta :2013) 
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mengajar, sehingga perpustakaan sebagai unit penunjang dan mempunyai 

peran penting dalam proses belajar. Peran perpustakaan sekolah yang ada di 

SMP Negeri 2 Bulupoddo kabupaten sinjai, sangat tinggi yakni mencapai 

90,4 %.
9
 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian perpustakaan 

  Perpustakaan berasal dari kata dasar pustaka. menurut kamus besar 

bahasa indonesia, pustaka artinya kitab, buku. dalam bahasa inggris dikenal 

dengan library. istilah ini berasal dari kata librer atau libri, yang artinya 

buku. dari kata latin terbentuklah istilah librarius tentang buku. dalam 

bahasa asing lainnya, perpustakaan disebut bibliotheaca(belanda) yang juga 

berasal dari bahasa yunani, biblia yang artinya tentang buku, kitab.
10

 

  Perpustakaan adalah tempat menyimpan berbagai jenis informasi 

dalam berbagai ragam tampilan dan sekaligus berfungsi sebagai sumber 

belajar. isi koleksi perpustakaan dapat digunakan sebagai sumber informasi 

untuk diolah menjadi pengetahuan baru. Oleh karena itu, perpustakaan dapat 

juga berfungsi sebagai tempat meneliti  namun isi perpustakaan juga berisi 

novel maka perpustskaan juga sebagai tempat hiburan untuk menyegarkan 

pikiran
11

. 

  Menurut Ibrahim perpustakaan sekolah adalah kumpulan bahan 

pustaka, baik berupa buku buku maupun bukan buku (non book material) 

                                                           
9
Usman Mulfiah, peran perpustakaan sekolah dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran siswa SMP Negri Bulupdddo kabupaten Sinjai( Makassar: 2013) 
10

Suwarno, Wiji, pengetahuan dasar perpustakaan ( Bogor : Ghalia Indonesia, 2010) 

hal 31 
11

Sitepu, pengembangan sumber belajar( Depok :  PT. Raja Grafindo, 2014)  hal 65 
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yang diorganisasi secara sistematis dalam suatu ruang sehingga dapat 

membantu murid-murid dan guru-guru dalam proses belajar mengajar di 

sekolah.
12

 

  Menurut suhendar perpustakaan merupakan unit kerja dari suatu 

badan atau lembaga tertentu yang menegelola bahan pustaka. Baik berupa 

buku maupun non buku yang diatur secara sistemetis menurut aturan 

tertentu sehingga dapat digunakan sebagai sumber  informasi
13

 

  Menurut Darmono, Perpustakaan adalah salah satu unit kerja yang 

berupa tempat tempat untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola dan 

mengatur koleksi bahan pustaka secara sistematis untuk digunakan oleh 

pemakai sebagai sumber informasi sekaligus sebagai sarana belajar yang 

menyenangkan. 

  Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan  

perpustakaan adalah  sebagai unit kerja di sekolah yang berupa kumpulan 

koleksi bahan pustaka yang diatur secara sistematis dan sebagai sumber 

informasi dan memperdalam penegetahuan baik oleh guru maupun siswa di 

sekolah. Perpustakaan tidak hanya berkaitan dengan ruang atau gedung dan 

buku-buku saja, namun juga sistem penyimpanan, pemeliharaan, pengguna 

dan bagaimana cara menggunkan atau memanfaatkannya. untuk itu 

perpustakaan dapat kita artikan sebagai kesatuan unit kerja yang terdiri dari 

                                                           
12

Bafadal, Ibrahim Pengelolaan Perpustakaan Sekolah (Bandung : Bumi Aksara  2001) 

hal 1 
13

http://www.duniaperpustakaan.com/2016/08/pengertian-dan-fungsi-

perpustakaan.html?m=1 

http://www.duniaperpustakaan.com/2016/08/pengertian-dan-fungsi-perpustakaan.html?m=1
http://www.duniaperpustakaan.com/2016/08/pengertian-dan-fungsi-perpustakaan.html?m=1
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beberapa bagian pengembangan koleksi, pengelolaan koleksi, bagian 

layanan penggunaan dan bagian pemeliharaan sarana prasarana. 
14

 

Menurut Udang-Undang Perpustakaan Republik Indonesia No. 43 

Tahun 2007 Bab VII Jenis-Jenis Perpustakaan, Pasal 23 Bahwa 

perpustakaan sekolah atau madrasah adalah sebagai berikut : 

a) Setiap sekolah atau madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang 

memenuhi standar nasional perpustkaan dengan memperhatikan standar 

nasional pendidikan. 

b) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memiliki koleksi 

buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan 

pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk 

melayani semua peserta didik dan pendidik. 

c) Perpustakaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 mengembangkan 

koleksi lain yang mendukung pelaksanna kurikulum pendidikan. 

d) Perpustakaan sekolah atau madrasah melayani peserta didik pendidik 

kesertaraan yang dilaksanakan dilingkungan satuan pendidikan yang 

bersangkutan. 

e) Perpustakkan sering dikatakan sebgai jantungnya sebuah lembaga 

pedidikan, baik dipendidikan tinggi, sekolah, madrasah.
15

 

Sedangkan pengelolaan perpustakaan itu sendiri menurut Hani 

Handoko, mengemukakan bahwa pengelolaan adalah proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha - usaha para anggota, 

                                                           
14

Darmono, Manajemen Dan Tata Kerja Perpustakaan Sekolah (Jakarta : Pt Gramedia) 

2001  
15

UU No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan 
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organisasi dan penggunaan sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai 

tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 

Pepustakaan perlu dikelola dengan baik sesuai dengan dengan prinsip-

prinsip menajemen agar tujuan dan fungsi perpustakaan dapat tercapai 

dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan atau 

manajemen hakikatnya adalah proses mengoptimalkan kontribusi manusia, 

material, anggaran untuk mencapai tujuan organisasi.
16

 

2. Pengelolaan perpustakaan 

Pengelolaan berasal dari kata olah atau pengelolahan brati proses, 

pembuatan atau cara mengelola.
17

 

Menurut Tri Hardiningtyas pengelolaan perpustakaan adalah 

suatu proses kegiatan yang ada di perpustakaan yang meliputi kegiatan 

mulai dari pengolahan sampai dengan pelayanan pengguna perpustakaan. 

Perpustakaan merupakan tempat menyimpan semua jenis koleksi 

informasi dalam bentuk buku, laporan, jurnal, CD dan lain-lain. Kerja 

diperpustakaan meliputi : pengadaan, pengolahan, pelayanan. 

a. Pengadaan  

Pengadaan koleksi perpustakaan dilakukan untuk 

meningkatkan koleksi yang sudah ada sebelumnya. Pengadaan 

koleksi tidak terbatas hanya buku saja tapi juga majalah, jurnal, 

tabloid, koran, dan lain-lain. Pengadaan dapat dilakukan dengan tiga 

cara : 

                                                           
16

Hani Handoko, manajemen, (Yogyakarta) 
17

Kamus besar bahasa indonesia 
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1) Beli  

Pembelian koleksi bahan pustaka bisa dilakukan pustakawan 

dengan persetujuan atasan. Masukan judul bahan pustaka yang 

akan dibeli bisa didapat dari staf/program lain. 

2) Tukar menukar 

Tukar menukat dapat dilakukan oleh lembaga atau intansi lain 

yang mengeluarkan bahan pustaka yang diperlukan. 

3) Hadiah 

Biasanya ada lembaga-lembaga tertentu yang menegeluarkan 

bahan pustaka dan memberikannya dengan gratis kepada 

lembaga-lembaga yang membutuhkan. 

4) Minta 

Mengajukan permintaan kepada lembaga tertentu.  

b. Pengolahan 

Pengolahan koleksi yang ada diperpustakaan dilakukan 

sesuai dengan jenis koleksi tersebut, misalnya buku, majalah, dan 

lain sebagainya. Inti dari pengolahan perpustakaan adalah agar kita 

dapat dengan mudah menemukan kembali dokumen, buku yang ada 

diperpustakaan.  

c. Pelayanan 

Pelayanan perpustakaan adalah seluruh kegiatan 

penyampaian bantuan kepada pemakai melalui berbagai faselitas, 
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aturan, dan cara tertentu pada sebuah perpustakaan agar seluruh 

koleksi perpustakaan dimanfaatkan semaksimal mungkin.
18

 

3. Sarana dan prasarana perpustakaan  

Sarana menurut kamus besar indonesia adalah segala sesuatu yang 

dapat dipakai, alat media, syarat, upaya dan sebagainya. Sarana prassarana 

tersebut juga ditunjang oleh pendapat dari Winarno, beliau mnegemumakan 

bahwa sarana dan prasarana adalah suatu yang dapat dipergunakan untuk 

mencapai suatu tujuan. 

Sementara menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  Indonesia 

Nomor 24 tahun 2007, sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat 

dipindah-pindah. Sedangkan menurut daryanto sarana seperti alat langsung 

untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya : ruang, buku, perpustakaan, 

laboraturium dan sebagainya. Jadi dapat disimpulkan dari beberapa 

pendapat diatas, bahwa yang dimaksud dengan sarana dan prasarana adalah 

perlengkapan secara langsung untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. 

Dibawah ini beberapa sarana dan prasarana yang ada diperpustakaan : 

2) Gedung atau ruang perpustakaan 

Perpustakaan sekolah merupakan salah satu sarana dalam 

mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap murid-murid. Dalam 

penyelenggraannya memerlukan ruang khusus berserta perlengkapannya. 

Semakin lengkap perlengkapannya semakin menunjang penyelenggaraan 

perputsakaan. Ruang dan perlengakapan yang tersedia harus ditata  dan 

                                                           
18

Hani Handoko, manajemen, (Yogyakarta) 
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dirawat dengan baik sehingga benar-benar menunjang penyelenggaraan 

perpustakaan sekolah secara efektif dan efisien. 

Ruang perpustakaan sekolah bisa berupa ruang seperti ruang kelas 

karena memang yang ada hanya ruang kelas bisa yang kebetulan kelas tidak 

terpakai, dan bisa berupa gedung khusus yang dalam penggunaanya 

memang direncanakan untuk perpustakaan sekolah. Apapun bentuknya baik 

berupa ruang kelas ataupun gedung khusus harus memenuhi persyaratan-

persyaratan tertentu untuk penyelenggraaan perpustakaan.  

Luas gedung atau ruang perpustakaan tergantung pada jumlah murid 

yang dilayani. Semakin banyak jumlah murid pada suatu sekolah semakin 

luas pula gedung atau ruang yang harus disiapkan untuk penyelenggaraan 

perpustakaan. Dalam buku pedoman pembakuan pembangunan sekolah 

yang dikeluarkan oleh proyek pembakuan sarana pendidikan depertemen 

pendidikan pendidikan dan kebudayaan republik indonesia dijelaskan 

ukuran gedung atau raung perpustakaan untuk masing- masing tipe sekolah. 

Penjelasan tersebut sebagai berikut : 

SD Tipe  A 360  - 480 Murid Luas Ruangannya 56 m2 

SD Tipe B 180 - 360 Murid 
Luas Ruangannya 56 m2 

SD 
Tipe C 

91- 180 Murid 
Luas Ruangannya 56 m2 

SD 
Tipe D 

60- 90 Murid Luas Ruangannya - 
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SMP Tipe  A 1200-1400 Murid Luas Ruangannya 400 m2 

SMP 
Tipe B 800- 900 Murid 

Luas Ruangannya 300 m2 

SMP Tipe C 
400- 480 Murid 

Luas Ruangannya 200 m2 

SMP Tipe D 
250- 280 Murid Luas Ruangannya 100 m2 

 

 

 

 

Satu hal yang perlu diingat dalam mendirikan gedung perpustakaan 

adalah harus memeprtimbangkan dengan cermat tentang lokasi. Seringkali 

kita melihat gedung perpustakaan yang megah dengan pembiayaan 

pembangunan yang cukup tinggi tapi kuarang efektif dalam pemanfaatannya 

kelemahan tersebut dalam hal mana faktor yang menentukan adalah kurang 

tepatnya lokasi tersebut. Contohnya penempatan gedung perpustakaan yang 

berdekatan dengan lapangan olahraga yang terkadang membuat kebisingan, 

padahal pembaca memerlukan ketenangan. Perpustakaan sekolah tidak 

mementingkan kemegahan tetapi yang penting perencanaan pembangunan 

yang matang sehingga mengsilkan suatu bangunan yang berkualitas tinggi 

dan berfungsi secara tepat guna dan berdaya guna. Untuk itu ada beberapa 

asas yang perlu diperhatikan pada waktu mendirikan gedung perpustakaan 

atau dalam memilih salah satu ruang untuk kepentingan perpustakaan 

sekolah : 

SMA Tipe  A 850- 1150  Murid Luas Ruangannya 300 m2 

SMA 
Tipe B 400-850  Murid 

Luas Ruangannya 200 m2 

SMA Tipe C 
250- 400 Murid 

Luas Ruangannya 100 m2 
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a) Fungsi utama perpustakaan adalah untuk sumber belajar. Keberadaanya 

berhubungan langsung dengan proses belajar mengajar di kelas. Oleh 

sebab itu gedung atau ruang perpustakaan sekolah berdekatan daengan 

kelas-kelas. 

b) Gedung perpustakaan sekolah lebih baik tidak jauh dari gedung parkir. 

Perlu dipertimbangkan khususnya sekolah-sekolah yang yang luas sekali, 

dan lebih-lebih melayani pengunjung pada sore hari.  

c) Gedung atau ruang perpustakaan lebih baik jauh dari kebisingan 

sekiranya menggangu ketenagan murid yang sedang belajar di 

perpustakaan. 

d) Gedung atau ruang perpustakaan sebaiknya mudah dicapai oleh 

kendaraan yang akan mengangkut buku-buku. 

e) Gedung atau ruang perpustakaan sekolah harus aman, baik dari bahaya 

kebakaran, kebanjiran, ataupun dari pencurian. 

f) Gedung dan perpustakaan sekolah sebaiknya ditempatkan dilokasi 

yangkemungkinannya mudah diperluas pada masa yang akan datang. 

Selain memerlukan gedung atau ruang perpustakaan memerlukan 

sejumlah peralatan dan perlengakapan baik untuk pelayanan kepada 

pengunjung maupun untuk processing bahan-bahan pustaka dan ketata 

usahaan. Peralatan perpustakaan ada yang bersifat habis pakai dan adapula 

yang bersifat lama. Peralatan habis pakai adalah peralatan relatif cepat 

habis. Sedangkan peralatan yang tahan lama adalah peralatan yang dapat 

digunakan terus menerus dalam jangka waktu yang realatif lama. 
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3) Perabot perpustakaan 

Supriyadi menjelaskan selain memerlukan gedung atau ruang, 

perpustakaan memerlukan sejumlah  perabot, peralatan  dan perlengakapan-

perlengakapan baik untuk pelayanan kepada pengunjung maupun untuk 

processing bahan-bahan pustaka dan ketata usahaan. Peralatan perpustakaan 

ada yang bersifat habis pakai dan adapula yang bersifat lama. Peralatan 

habis pakai adalah peralatan relatif cepat habis. Sedangkan peralatan yang 

tahan lama adalah peralatan yang dapat digunakan terus menerus dalam 

jangka waktu yang realatif lama. 

Perlengkapan atau mebelair yang sangat dibutuhkan dalam 

penyelenggaraan perpustakaan adalah rak buku, rak suarat kabar, rak 

majalah kabinet gambar, meja sirkulasi, lemari, atau kabinet katalog, kereta 

buku, dan papan display. Pengadaan setiap perlengakapan harus 

mempertimbangkan hal-hal seperti nilai efisiensi pengeluaran uang, efisiensi 

dalam pengaturannya, mutunya baik, enak dipakai dan menarik bagi 

penglihatan. Usahakan masing-masing jenis perlengakapan itu seragam baik 

bentuknya maupun warnanya. Misal, bentuk meja dan kursi belajar 

semuannya sama, bentuk rakbuku semuannya sama, begitupula 

perlengakapan lainnya sehinnga tampak rapi dan mudah dipandang.  

a) Rak buku atau juga lemari buku untuk menyusun buku-buku 

perpustakaan. Usahakan ukurannya disesuaikan dengan tinggi badan 

murid-murid sekolah yang dilayani. Untuk sekolah dasar kira-kira 5 

atau 6 kaki dengan jumlah papannya 7 lembar. Sedangkan untuk 



22 
 

sekolah lanjutan kira-kira 6-7 kaki denga jumlah papannya 7-8 lembar. 

Akan lebih baik apabila setiap lembarnya papan tersebut dapat diturub 

naikan sehinnga sewaktu-waktu dapat diatur sesuai dengan ukuran buku 

yang akan ditempatkan. 

b) Rak surat kabar dapat dimanfaatkan untuk menempatkan surat kabar. 

Apabila suratkabar disusun dengan cara dilipat  akan cepat rusak atau 

sobek. Untuk itu perlu rak khusus, yaitu rak surat kabar yang dapat 

dibuat dari kayu. Lembarnya disesuaikan dengan ukuran surat kabar.rak 

suratkabar kabar ini dilengkapi dengan penjepit agar surat kabar mudah 

dipasang dan dilepas. 

c) Rak majalah digunakan untuk menempatkan majalah-majalah 

ukurannya disesuaikan mutid-murid(tingginya). Usahkan ukuran 

dalamnya setiap jalur atau tahap tahapnya berbeda-beda sehingga 

memberikan kemungkinan untuk menampung majalah-majalah dalam 

ukuran yang bermacam-macam. 

d) Gambar-gambar yang berukuran besar sebaiknya disimpan tersendiri 

dalam laci atau kabinet gambar. Misalnya gambar anatomi dan 

saebagainya. 

e) Meja sirkulasi diguanakan untuk petugas perpustakaan untuk melayani 

peminjaman dan pengembalian buku-buku. Model meja sirkulasi 

bermacam-macam yang dapat dibuat saendiri oleh petugas 

perpustakaan. Sebaiknya pada meja sirkulasi terdapat laci. Selain untuk 
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meja sirkulasi harus terdapat tempat untuk menyimpan buku-buku yang 

dikembalikan murid- murid.  

f) Kereta buku biasanya sangat dibutuhkan diperpustakaan yang besar. 

Kegunaanya untuk mengangkut buku-buku yang dikembalikan oleh 

murid-murid, yaitu dari meja sirkulasi ke rak buku atau mengangkut 

buku yang telah di proses dari bagian procesing ke rak buku. Kereta 

buku harus kuar agar dapat mengangkut buku dengan jumlah yang 

banyak.  

g) Papan display adalah papan suatau papan yang dapat digunakan untuk 

memamerkan”book jackets”  buku-buku yang baru datang. Melalui 

papan display ini dapat ditampilkan buku baru yang baru dimiliki oleh 

peprustakaan. Dengan demikian murid-murid akan mengetahui buku-

buku baru. 

Selain tujuh macam perlengakapan diatas untuk penyelenggaraan 

perpustakaan sekolah harus disediakan meja kursi belajar untuk murid-

murid yang akan membaca atau belajar diperpustakaan baik secara 

perorangan maupun kelompok. Meja dan kursi harus kuat dan menarik dan 

enak dipakai. Meja dan kursi belajar dapat dibuat dari kayau  yang 

berkualitas tinggi sehingga tidak mudah rusak. Agar lebih menarik lebih 

baik meja dan kursi semuanya seragam, baik warna dan bentuknya. Bawah 

meja tidak tertutup agar siswa yang memabaca tidak kepanasan.
19

 

 

                                                           
19

Bafadal, Ibrahim Pengelolaan Perpustakaan Sekolah (Bandung : Bumi Aksara  2001) 

hal 1 
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4) Peralatan perpustakaan 

   Menurut Quible dalam upaya menjalankan fungsi dan mencapai 

tujuan secara optimal maka salain peralatan, dibutuhkan pula beberapa jenis 

perlengkapan. Perlengkapan peprustakaan adalah barang-barang yang 

diperlukan staf dan pustakawan didalam perpustakaan sebagai penunjang 

fungsi perpustakaan. Guna mendapatkan perlengkapan yang sesuai dengan 

kebutuhan staf dan pengguna perpustakaan maka dimungkinkan dalam 

kegiatan pengadaan perlengkapan perpustakaan mempergurukan jasa 

seorang konsultan interior. adapun peranan konsultan interiot tersebut 

adalah :  

a) Inventarisasi perlengkapan atau perabot yang ada dan masih dapat 

dimanfaatkan 

b) Kapasitas ruang yang tersedia 

c) Spesifikasi perlengkapan yang dibutuhkan 

d) Kapasitas ruang yang tersedia 

e) Rencana tata ruang 

f) Membantu memilih perlengakapan yang ditawarkan pihak luar 

Peralatan perpustakaan yang perlu disediakan untuk 

menunjangkegiatan perpustakaan adalah sebagai berikut : 

a) Computer  

 Komputer ini dapat digunakan untuk kegiatan administrasi, untuk akses 

e-jurnal, dan untuk catalog online, menjalankan program atau koleksi 

media, control sirkulasi. 
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b) Printer 

 Salah satu alat tambahan untuk melengkapi komputer adalah printer. 

Gunaanya adalah untuk mencetak hasil pekerjaan yang telah dibuat 

dikomputer. Alat-alat lain ini diperlukan diperpustakaan besar. 

c) Alat baca bahan mikro 

 Alat ini digunakan untuk membaca koleksi bahan pustaka bahan mikro, 

seperti micro film, atau microfiche.  

d) Alat pemutar kaset, audio dan vidio 

 Alat ini dgunakan untuk mendengar atau melihat rekaman suara ataupun 

kombinasi sari keduanya.  

e) Alat pemuat VCD dan DVD 

 Alat ini digunakan untuk memutar rekaman vidio yang disimpan dalam 

bentuk cakram vidio CD dan rekaman DVD.  

f) Proyektor film atau slide 

 Digunakan untuk memainkan kolesi perustakaan dalam bentuk film dan 

slide. 

g) Mesin poto copy 

 Alat ini digunakan untuk memproduksi dokumen seperti aslinya. Saat ini 

poto copy sudah dikombinasi dengan mesin printer. 

h) Pesawat telepon 

 Digunakan untuk komunikasi keluar. 

i) Mesin pemotong kertas 

 Digunakan untuk memotong kertas dengan berbagai macam bentuknya. 
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j) Mesin jahit 

 Alat ini digunakan untuk menjilid buku(dalam peraawatan bahan 

pustaka) 

k) Alat press 

 Alat ini digunakan untuk mengepress dalam penjilidan buku yang dijilid.  

l) Alat perekat 

 Digunakan untuk menjilid bahan pustaka yang dijilid kemabali( 

perawatan bahan pustaka) 

  Peralatan perpustakaan adalah barang-barang yang diperlukan secara 

langsung dalam mengerjakan tugas atau kegiatan diperpustakaan yang 

termasuk dalam perlengakapan perpustakaan : 

a) Buku pedoman 

b) Buku klasifikasi 

c) Kartu catalog 

d) Buku induk 

e) Kantong buku 

f) Lembar tanggal kembali 

g) Label 

h) Cap inventaris 

i) Cap perpustakaan 

j) Kartu pemesanan 

k) ATK 

l) Isolatip 
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m) Lem dll 

 Perpustakaan sekolah mempunyai peran penting sebagai pintu 

gerbang bagi masyarakat masa kini yang berbasis informasi. Karena alasan 

inilah maka perpustakaan sekolah harus menyediakan akses kesemua 

peralatan elektronik.
20

 

4. Tujuan dan fungsi perpustakaan 

Secara spesifik tujuan perpustakaan sekolah/madrasah tertuan dalam 

SNI perpustakaan sekolah yaitu bertujuan “menyediakan pusat sumber 

belajar sehingga dapat membantu pengembangan dan peningkatan minat 

baca, literasi informasi bakat serta kemampuan peserta didik.
21

 

Selain itu penyelenggaraan perpustakaan bukan hanya untuk 

mengumpulkan dan menyimpan bahan pustaka, tetapi dengan adanya 

penyelenggaraan perpustkaan sekolah diharapkan membantu murid-murid 

dan guru dalam meneyelesaikan tugas dalam peoses belajar mengajar. Oleh 

sebab itu bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan harus dapat menunjang 

proses belajar mengajar. Agar dapat menunjang proses belajar mengajar, 

maka dalam pengadaan bahan pustaka hendaknya mempertimbangkan 

kurikulum sekolah. 

Sedangkan dalam bukunya smith dkk menyatakan perpustakaan 

sekolah itu merupakan sumber belajar. Memang apabila ditinjau secara 

umum, perpustakaan sekolah itu sebagai pusat belajar, sebab kegiatan yang 

paling tampak setiap kunjungan adalah belajar, baik masalah yang 

                                                           
20

Rahman, Saleh, Manajemen Perpustakaan( (Jakarta : Word Press , 2006) 
21

Shaleh , Ahmad,Penyelenggaraan Perpustakaan sekolah( Jakarta : PT. Hidakarya, 

1999) hal 15 
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berhubungan dengan mata pelajaran dikelas maupun tidak ada hubungan 

dengan mata pelajaran dikelas. Akan tetapi apabila ditinjau dari sudut tujuan 

murid-murid mengunjungi perpustakaan ada yang tujuannya untuk belajar 

dan ada yang bertujuan untuk memperoleh infoemasi dan ada juga yng 

tujuannya untuk mengisi waktu kosong. 

2) Fungsi edukatif 

Didalam perpustakaan sekolah disediakan buku-buku baik buku-buku 

fiksi maupun non fiksi. Adanya buku-buku tersebut dapat membiasakan 

murid-murid belajar mandiri tanpa bimbingan guru baik secara individual 

maupun kelompok. Adanya perpustakaan ssekolah dapat meningkatkan 

interes mambaca murid-murid, sehingga tekhnik membaca semakin lama 

semakin disukai oleh murid-murid. Selain itu didalam perpustakaan sekolah 

sebagian besar buku-buku sudah disesuaikan dengan kurikulum sekolah. 

3) Fungsi informatif 

Perpustakaan yang sudah maju tidak hanya menyediakan bahan-bahan 

pustaka yang berupa buku-buku, tetapi juga meneyediakan bahan-bahan 

yang bukan berupa buku seperti, majalah, peta, artikel, bulletin, surat kabar, 

pamflet, dan sebagainya. Semua ini akan memebrikan informasi atau 

keterangan yang diperlukan oleh murid-murid. 

4) Fungsi tangung jawab administratif 

Fungsi ini nampak pada kegiatan sehati-hari diperpustakaan saekolah, 

dimana setiap ada peminjaman dan pengembalian buku selalu dicatat oleh 

guru pustakawan. Setiap murid yang akan masuk keperpustakaan sekolah 
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menunjukan kartu perpustakaan tidak diperbolehkan membawa tas, dan 

apabila ada murid yang menghilangkan atau merusak buku maka harus 

menggatinya. 

5) Fungsi riset 

Adanya bahan pustaka yang lengkap, murid dan guru dapat melakukan 

riset, yaitu mengumpulkan data atau keterangan-keterangan yang 

diperlukan.  

6) Fungsi rekreatif 

Adanya perpustakaan sekolah dapat berfungsi rekreatif ini tidak berarti 

siswa secara fiksi pergi mengunjungi tempat rekreasi, tetapi secara 

pesikologinya. Seperti contoh ketika siswa membaca cerita “ malang 

kota indah” selain menyajikan tetang kota malang buku tersebut juga 

menyajikan gamabar-gambar.
22

 

5. Pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan 

 Pemeliharaan amaksudnya adalah tindakan atau kegiatan 

mencegah, melindungi, dan memeperbaiki, semua faselitas, sarana dan 

perlengakapan perpustakaan. Baik perlindungan karena kerusakan 

karena sebab sebab alamiah maupun akibat tangan usil. Misalnya 

keusangan bahan karena memang sudah tua termakan usia, seperti, 

buku menjadi lapuk, meja dan kursi rusak karena sudah lama 

digunakan. Dan lain sebagainya. Sedangkan kerusakan yang disebabkan 

oleh tangan usil misalnya sebagian buku disobek, dicoret-coret, 
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Bafadal, Ibrahim  Pengelolaan Perpustakaan Sekolah (Bandung : Bumi Aksara  2001) 

hal 5 
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sehingga menggangu tulisan aslinya. Selain itu cara duduk dikursi dan 

lain sebagainya.  

 Sementara itu dalam hal pemeliharaan ada dua kegiatan yang bisa 

ditempuh agar kondisi segala faselitas dan perlengkapan perpustakaan 

tetep dalam keadaan baik, menurut Pawit M. Yusuf Dan Yahya 

Suehedar kedua cara tersebut adalah tindakan preventif dan kuratif. 

Berikut penjelasan kedua tindakan ini.  

1) Tindakan Pencegahan (Prefeneetif) 

Tindakan pencegahan dimaksudkan untuk mencegah sebelum bahan 

atau koleksi perpustakaan termasuk segala faselitas, perabotan, dan 

perlengakapannya mengalami kerusakan. Adapun cara sebagai berikut : 

a) Membersihkan secara rutin seluruh perabotan dan perlengakapan 

perpustakaan, termasuk keadaan ruangan yang harus selalu dalam 

keadaan bersih. 

b) Membungkus atau memeberi sampul setiap buku yang dimiliki 

oleh perpustakaan. 

c) Mengatur ventilasi udara supaya tetap dalam keadaan normal, tidak 

terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Sinar matahari diupayakan 

supaya tidak langsung menembus ruangan perpustakaan. 

d) Memebersihkan koleksi buku dan lainnya menggunakan alat 

pembersih(kemoceng) atau lap. 

e) Memberi peringatan kepada pengguna agar bersama-sama turut 

menjaga kebersihan dan kelestarian perpustakaan. 
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f) Memasang rambu-rambu peringatan di ruang perpustakaan yang 

isinya memohon kepada pengunjung agar menjaga kersihan dan 

kemanan. 

g) Tetap menjaga kerapihan letak buku-buku atau koleksi 

perpuatakaan, termasuk perlengakapan dan prabotnya agar selalu 

dalam keadaan siaga layan. 

2)  Tindakan Perbaikan ( Kuratif) 

Tindakan perbaikan atau kuratif mempunyai arti kebaikan suatu yang 

sudah terlanjur rusak. Misalnya buku-buku yang rusak, lembarannya 

yang rusak, sobek sebagian, dan lain sebagainya. Tindakan perbaikan 

dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut 

a) Melaksanakan penjilidan sederhana terhadap buku-buku yang rusak 

saebagian, seperti kulit buku lepas atau sobek, dan kerusakan 

sejenis lainnya. 

b) Melaksanakan penyemprotan penggunakaan obat-obat anti 

serangga guna membunuh seangga pengganggu yang bersarang di 

sela-sala buku dan bahan koleksi lain dipeprustakaan. Selain itu 

dengan penyemprotan, diharapkan juga bisa menetralisasi ruangan 

dari serangga penggangu lainnya. 

c) Mengganti bahan-bahan yang sudah rusak dengan bahan yang baru, 

terutama jika buku-buku tersebut banyak peminatnya.  
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d) Meminta ganti rugi pada pengguna perpustakaan yang sengaja 

merusak atau menhilangkan koleksi perpustakaan.
23

 

 

  

                                                           
23

 Yusuf, Pawit suhedar yahya, pedoman penyelenggaraan perpustakaan sekolah 

(jakarta : kencana prenada media grup 2010) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan  Dan  Jenis  Penelitian 

  Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan oleh seorang 

peneliti dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam kegiatan 

penelitiannya. Berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis, guna dalam penelitian yang dilakukan bersinergi dan terarah 

semestinya, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut: 

  Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuan-temuannya tidak 

diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, sehingga 

tujuan dari penelitian ini, yaitu menggambarkan realita empirik di balik 

fenomena yang terjadi di lapangan secara teliti.
24

 Adapun ciri-ciri penelitian 

kualitatif adlah sebagai betikut : 

a. Lingkungan alamiah sebagai sumber data langsung, peristiwa-

peristiwa(sosial, pendidikan) merupakan kajian utama penelitian 

kualitatif. Dalam hal ini peneliti pergi atau berada dilokasi untuk 

memahami, mempelajari, perilaku insan dalam konteks lingkungannya 

sebagaimana yang ditunjukan.. 

b. Manusia merupakan alat(intrumen) utama pengumpul data. 

c. Analisis data dilakukan secara induktif, penelitian kualitatif tidak dimulai 

dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empirik. 
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Strauss dan Corbin, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2003), hal 4. 
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d. Penelitian bersifat deskriptif analitik, data yang diperoleh (berupa kata-

kata, gambar dan perilaku) 

e. Tekanan penelian berada dalam proses. 

f. Pembatasan penelitian berdasarkan pada fokus. 

g. Perencanaan bersikap lentur dan terbuka. 

h. Hasil penelitian merupakan kesepakatan bersama. 

i. Pembentukan teori berasal dari dasar. 

j. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif.
25

 

Alasan yang paling mendasar untuk memilih pendekatan kualitatif 

karena fokus atau masalah yang akan diteliti lebih banyak membahas proses 

dan memerlukan pengamatan yang mendalam dalam situasi  yang alami, 

serta mengungkapkan fenomena tertentu dan menekankan pada proses. 

Sedangkan jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah studi kasus, 

karena peneliti menganalisis dan mendeskripsikan secara  terperinci 

mengenai suatu lembaga. Penelitian studi kasus dimaksudkan  untuk  

mempelajari secara intensif, tentang latar belakang  masalah  keadaan dan 

posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi 

lingkungan sosial tertentu yang bersifat  apa adanya. Subjek penelitian dapat 

berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat.
26

 Dikatakan sebagai 

penelitian kualitatif jenis studi kasus, karena peneliti menekankan pada 

pengungkapan fakta yang terkait dengan bagaimana pengelolaan 
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S, Margono, metodologi penelitian pendidikan(jakarta : PT Remaja Rosdakarya, 2009) 
26

Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif teori & praktik, (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2013),112. 
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perpustakaan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jetis Ponorogo dalam 

meningkatkan Mutu Madrasah. 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif, pengamatan berperan serta merupakan 

metode yang utama digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan 

keterangan kebudayaan di samping metode-metode penelitian lainnya. 

Pengamatan berperan serta adalah studi yang disengaja dan dilakukan 

secara sitematis, terencana, terarah pada suatu tujuan, dimana pengamat atau 

peneliti terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari dari subjek atau 

kelompok yang diteliti. Peneliti dengan keterlibatan langsung dalam 

kehidupan sehari-hari tersebut menyebabkan terjadinya hubungan sosial dan 

emosional peneliti dengan subjek yang diteliti, dampaknya peneliti mampu 

menghayati perasaan, sikap, pola pikir yang mendasari perilaku subjek yang 

diteliti terhadap masalah yang dihadapi. 

Penelitian kualitatif dengan menggunakan pengamatan berperan serta, 

peneliti bukan hanya mengamati gejala-gejala yang ada dalam kehidupan 

sehari-hari masyarakat yang diteliti, melainkan juga melakukan wawancara, 

mendengarkan, merasakan, dan dalam batas-batas tertentu mengikuti 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mereka yang ditelitinya. 

3. Lokasi Penelitian 

Penulis memilih Madrasah Tsanawiyah  Negeri 1 Jetis Ponorogo yang 

berada di Jl. Jendral Sudirman No. 24 A Jetis Ponorogo sebagai tempat yang 

akan di teliti.  Karena dari pengamatan awal peneliti, perpustakaan di 
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Madrasah Tsawawiyah Negeri 1 Jetis masih kurang menarik minat siswa 

berkunjung keperpustakaan, karena minimnya koleksi bahan pustaka 

khususnya dalam menyediakan buku-buku bacaan atau buku yang besifat 

hiburan masih kurang bervariasi, seperti majalah pendidikan, tabloid, koran 

yang bersifat menghibur sekaligus mendidik.  

4. Data  Dan  Sumber  Data 

  Data adalah segala informasi mengenai Variabel yang akan diteliti 

berdasarkan sumbernya. Menurut Arikunto sumberdata dalam penelitian 

adalah Subyek dari mana data dapat diperoleh.
27

 Data Primer adalah data 

yang diperoleh secara langsung oleh narasumbernya. Sedangkan data 

sekunder adalah data yang dipeoleh secara tidak langsung dari 

narasumbernya.
28

 Sumber data : 

a. Sumber data Langsung (data primer), yaitu data yang diperoleh penulis 

melalui Observasi dan Wawancara langsung dengan subyek yang diteliti. 

Dalam hal ini sumber informan terdiri petugas pengelola perpustakaan 

Madrasah Tsanawiyah Negri 1 Jetis Ponorogo  dan siswa Madrasah 

Tsanawiyah Negri 1 Jetis Ponorogo. 

b. Sumber data Tidak langsung (data sekunder), yaitu data-data yang 

diambil dari instansi terkait yang diteliti. kepala Madrasah, guru dan staf-

staf Madrasah Tsanawiyah Negri 1 Jetis Ponorogo. 
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Suharsimi, Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), hal 107 
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Metode Penelitian Kuantitatif....... 
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5. Prosedur Pengumpulan Data 

a. Observasi 

  Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara 

sistematis. Observasi adalah metode pengumpulan data yang  menggunakan 

pengamatan terhadap objek penelitian.
29

  dalam kegiatan ini peneliti 

mengamati bagaimana pengelolaan perpustakaan di Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 1 Jetis Ponorogo. 

Hasil observasi, dicatat dalam catatan lapangan (CL), sebab catatan 

lapangan merupakan alat yang sangat penting dalam penelitian kualitatif.
30

 

Dapat dikatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, jantungnya adalah 

catatan lapangan. Catatan lapangan dalam penelitian ini berisi gambaran 

tentang latar pengamatan, orang, tindakan dan pembicaraan tentang segala 

sesuatu yang berhungungan dengan fokus penelitian.
31

 

b. Wawancara  

  Wawancara adalah merupakan  pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian kualitatif, sering 

menggabungkan teknik observasi partisipatif dengan wawancara mendalam. 

Selama melakukan observasi, peneliti juga melakukan wawancara kepada 
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Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: CV Alfabeta, 2008), 334 
30

Moleong, metodologi penelitian, 153 
31

Sutrisno, Hadi, metodologi research, ( Yogyakarta : Andi Offiset, 1989), 152 
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orang-orang ada di dalamnya.
32

 Wawancara ini bertujuan untuk mengali 

informsi terkait dengan pelayanan, pengelolaan, dan implikasi dari 

pengelolaan perpustakaan. 

c. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari 

sumber non insani. Sumber ini terdiri dari dokumen yang sudah ada. 
33

 Pada 

penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data 

yang berkaitan tentang pengelolaan perpustakaan dalam peningkatan mutu 

madrasah di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 jetis Ponorogo 

6. Teknik Analisis Data  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
34

 

Miles dan Huberman dalam bukunya Sugiyono mengemukakan 

bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah 

                                                           
32

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: CV 

Alvabeta, 2016), 231. 
33

Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif  176 
34

Metode Penelitian Kuantitatif....... 
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jenuh.
35

 Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan 

conclusion drawing/verification.
36

 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

  Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari 

konsep kesahihan (validitas), keandalan (reliabilitas), dan derajat 

kepercayaan keabsahan data (kredebilitas data).
37

 

8. Tahapan-Tahapan Penelitian 

  Tahapan-tahapan penelitian tersebut adalah:  

a. Tahapan Pra Lapangan  

Tahapan ini dilakukan sebelum terjun ke lapangan serta mempersiapkan 

perlengkapan penelitian dalam rangka penggalian data. 

b. Tahapan Penggalian Data  

Tahapan ini merupakan eksplorasi secara terfokus sesuai dengan pokok 

permasalahan yang dipilih sebagai fokus penelitian. Tahapan ini 

merupakan  pekerjaan  lapangan di mana peneliti ikut serta melihat 

aktifltas dan melakukan interview, pengamatan dan pengumpulan data 

serta peristiwa-peristiwa yang diamati. Membuat diagram-diagram 

kemudian menganalisa data lapangan secara intensif dilakukan setelah 

pelaksanaan penelitian selesai. 

 

 

                                                           
35

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan,(Bandung: CV Alfabeta, 2008), 337. 
36

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,246. 
37

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Buku Pedoman Penulisan Skripsi, (Ponorogo: 

IAIN Ponorogo, 2018), 49. 
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c. Tahapan Analisa Data  

 Tahapan ini dilakukan beriringan dengan tahapan pekerjaan lapangan. 

Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, 

sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil 

penelitian. 

d. Tahapan Penulisan Laporan 

 Tahapan ini merupakan tahapan terakhir setelah ketiga tahapan di atas 

dilaksanakan. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

A.  Deskripsi Data Umum 

  Sebagaimana latar belakang skripsi ini, bahwa peneliti akan 

mengungkap tentang pengelolaan perpustakaan di Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 1 Jetis Ponorogo  dalam meningkatkan mutu madrasah. Hasil 

wawancara yang telah penulis lakukan tertuang pada laporan berikut: 

1. Sejarah singkat perpustakaan Madrasah Tsawaiyah Negeri 1 Jetis 

Ponorogo 

   Cikal bakal Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Ponorogo dimulai 

Tahun 1964, yaitu ketika Madrasah masih berada di komplek Masjid Jami‟ 

Tegalsari Jetis di bawah Yayasan Ronggo Warsito, dengan nama 

Pendidikan Guru Agama Ronggo Warsito. 

Pada Tahun 1968 Madrasah direlokasikan ke Masjid Jami‟ 

Karanggebang Jetis dan berubah nama menjadi Pendidikan Agama Negeri 6 

Tahun. Pada Tahun 1970 berubah nama lagi menjadi Pendidikan Guru 

Agama Negeri 4 Tahun. Pada Tahun 1979 Madrasah direlokasikan ke Desa 

Josari Jetis Ponorogo dan berubah nama menjadi Madrasah Tsanawiyah 

Negeri Jetis Ponorogo. Pada Tahun 2016 berubah nama lagi menjadi 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Ponorogo sampai sekarang. 

Perpustakaan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jetis  ini berdiri 

karena terbentuknya  Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jetis  pada tahun 1979 

di desa Josari Jetis Ponororgo sebagai ruang baca bagi siswa. 

41 
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2. Visi dan misi perpustakaan Madrasah Tsawaiyah Negeri 1 Jetis 

Ponorogo 

   Berikut adalah visi misi perpustakaan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 

1 Jetis Ponorogo : 

VISI :  

Untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 

kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti dan mempertebal 

semangat kebangsaan dan cinta tanah air sehingga dapat menumbuhkan 

manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri 

serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa 

berdasarkan sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan 

UUD 1945. 

MISI : 

a) Mengembangkan minat kemampuan dan kebiasaan membaca khususnya 

serta mendayagunakan budaya tulisan dalam segala sektor kehidupan. 

b) Mengembangkan Kemampuan mencari dan mengolah serta 

memanfaatkan informasi. 

c) Mendidik siswa agar dapat memelihara dan memanfaatkan bahan pustaka 

secara tepat dan berhasil guna. 

d) Meletakkan dasar-dasar kearah belajar mandiri. 

e) Memupuk dan mengembangkan minat dan bakat siswa dalam segala 

aspek. 

f) Menumbuhkan penghargaan siswa terhadap pengalaman imajinatif. 
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g) Mengembangkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah yang 

dihadapi atas tanggung jawab dan usaha sendiri.
38

 

3. Struktur organisasi perpustakaan  Madrasah Tsawaiyah Negeri 1 

Jetis Ponorogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data: perpustakaan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jetis 

Ponorogo 

4. Program Kerja Perpustakaan 

a. Peminjaman Buku Paket 

b. Menata dan Mengelola Ruang Perpustakaan 

c. Membuat Kartu Perpustakaan kelas VII  

                                                           
38

Lihat Traskrip Dokumentasi Nomor 1/D/13-III/2019 dalam Laporan Penelitian ini. 

KEPALA MADRASAH 

Nuurun Nahdiyyah, KY. M.Pd.I 

KEPALA PERPUSTAKAAN 

Muji, S.Pd 

PUSTAKAWAN 

Hanif Zainal Abidin, S.I.Pust 

Yuli KD, S.Pd 

Puthut, S.Pd 

TATA USAHA 

Siswa 
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d. Memasukkan Koleksi Perpustakaan ke dalam Aplikasi 

Perpustakaan 

e. Merekap Data Pengunjung Perpustakaan 

f. Merekap Data Peminjam Buku Perpustakaan 

g. Membuat Statistik Pengunjung Harian, Bulanan dan Tahunan 

h. Membuat Statistik Buku yang di Pinjam Harian, Bulanan dan 

Tahunan 

i. Pembelian Buku Perpustakaan (Buku Penunjang Perpustakaan) 

j. Mengindukkan Buku Hasil Pembelian dan Sumbangan 

k. Pembuatan Label Buku 

l. Melakukan Penyampulan dan Perawatan Bahan Pustaka 

m. Menginventarisasi Alat – Alat/ Kebutuhan Perpustakaan 

n. Pengadaan Buku – Buku Paket, Buku – Buku Penunjang Lain dan 

Inventaris Perpustakaan oleh Tim Pengadaan Barang dan Jasa 

o. Kerjasama antara Perpustakaan dan Pengurus OSIS dalam Rangka 

Pengembangan Perpustakaan dalam Bentuk “KOIN PERPUS” 

p. Memberikan Reward kepada Siswa yang sering Berkunjung ke 

Perpustakaan dan sering Meminjam Buku ke Perpustakaan setiap 3 

Bulan Sekali 

q. Lomba membuat poster atau slogan dengan tema, „‟Perpustakaan 

Madrasah atau Lingkungan Madrasah Adiwiyata‟‟. 

r. Kepada Alumni MTsN 1 Ponorogo untuk menyumbangkan sebuah 

buku dengan pilihan:buku cerita, buku ilmu pengetahuan populer 
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(lingkungan), buku ilmu pengetahuan umum, buku ilmu 

pengetahuan agama.Buku tersebut dikumpulkan pada saat 

pengambilan ijazah, Pengembalian Buku Paket dari Siswa. 

s.  Memberikan Surat Bebas Pinjaman kepada Siswa yang telah 

Mengembalikan Buku
39

 

B.  Deskripsi data khusus  

Sebagaimana latar belakang skripsi ini, bahwa peneliti akan 

mengungkap tentang pengelolaan perpustakaan dalam meningkatkan mutu 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jetis Ponorogo yang meliputi : keadaan 

ruang, peralatan, dan perlengakapan perpustakaan madrasah yang 

menunjang peningkatan mutu madrasah. Hasil wawancara yang telah 

penulis lakukan tertuang pada laporan berikut: 

a. Pengelolaan sarana dan prasarana perpustakaan Madrasah 

Tsnawiyah Negeri 1 Jetis Ponorogo 

1) Kondisi ruang perpustakaan  

 Dalam buku pedoman pembakuan pembangunan sekolah yang 

dikeluarkan oleh proyek pembakuan sarana pendidikan depertemen 

pendidikan dan kebudayaan republik indonesia dijelaskan ukuran gedung 

atau raung perpustakaan untuk masing- masing tipe sekolah. Ruang 

perpustakaan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jetis adalah salah satu 

tempat pengumpulan pustaka yang digunakan sebagai sumber informasi 

dalam menunjang belajar mengajar di madrasah tersebut. Satu hal yang 
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Lihat Traskrip Dokumentasi Nomor  2/D/13-III/2019 dalam Laporan Penelitian ini. 
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perlu diingat bahwa dalam mendirikan gedung perpustakaan harus 

mempertimbangkan dengan cermat tentang lokasi, luas tanah, luas gedung, 

ruanganlain yang diperlukan, kontruksi, cahaya,  kesejukan, taman dll. Agar 

kenyamanan membaca tetap diperoleh bagi murid-murid dan pembaca 

lainya.Berdasarkan hasil pengamatan peneliti perpustakaan di madrasah ini 

mempunyai ruang sendiri yang di lengkapi dengan gudang penyimpanan 

buku, taman atau teras bacabaca, dengan rungan yang berAC
40

. Hal ini juga 

senada seperti yang di sampaikan oleh Bapak Hanif Zainal Abidin, S.I.Pust. 

sebagai pustakawan: 

Dalam mendirikan perpustakaan yang mutlak perlu ada adalah ruangan, sebab 

perpustakaan tidak mungkin digabungkan dengan ruang lain. Perpustakaan di 

madrasah ini sendiri mempunyai gedung yang berkukuran 10 x 8 m yang 

dilengkapi dengan gudang khusus penyimpanan buku-buku yang baru datang 

sebelum ditata kedalam rak buku dan buku-buku yang sudah tidak terpakai. 

Perpustakaan ini sendiri terletak di belakang kelas sembilan dan disamping 

kanan nya ada laboraturium bahasa dan juga samping kiri ada kamar mandi dan 

juga kelas sehingga jauh dari kebisingan kendaraan karena jauh dari jalan raya. 

Karena rungan yang berAc maka pintu dan jendela selalu tertutup untuk 

pencahayaannya pun saya menggunakan lampu untuk penerangan ruangan, saya 

rasa sudah cukup terang dengan beberapa lampu yang sudah memadai. Selain 

didalam runagan siswa juga dapat membaca buku di taman perpustakaan yang 

tersedia di teras ruangan yang dilengkapi dengan meja dan kursi baca. 

 

 Berdasarkan penjelasan pustakawan tersebut gedung perpustakaan 

merupakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mutlak perlu ada, 

perpustakaan tidak mungkin digabungkan dengan unit kerja lainnya dalam 

satu ruangan karena akan menggagu jalannya pengelolaan perputakaan. Dan 

pertimbangan dalam pendirian perpustakaan sangat perlu diperhatikan di 

awal sebelum mendirikan perpustakaan. 
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Lihat Traskip Observasi Nomor 02/O/17-I/2019 dalam Laporan Penelitian ini. 
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2) Perabot perpustakaan  

 Pengelola perpustakaan harus mengetahui perabot dan peralatan yang 

diperlukan serta cara penemapatannya,agar memudahkan pengelola 

perpustakaan dalam menjalankan tugasny. Dari hasil observasi peneliti 

diperpustakaan ini sendiri di lengkapi dengan meja sirkulasi, meja kepala 

perpustakaaan, meja bagian tata usaha,meja baca,  rak buku, rak novel, 

taman baca dll.
41

  Hal ini juga di ungkapkan oleh Bapak Hanif  Zainal 

Abidin, S.I.Pust. sebagai pustakawan: 

Selain gedung atau ruang penyimpanan buku juga perlu didukung dengan adanya 

sarana prasarana lainnya agar mempermudah pengelola perpustakaan dalam 

berkerja, diperpustakaan ini sendiri dilengkapi dengan meja sirkulasi, meja 

kepala perpustakaaan, meja bagian tata usaha,meja baca, meja kursi teras baca, 

rak buku, rak novel, rak diplay dan masih banyak papan-papan yang 

menejelaskan informasi terkait perpustakaan. Dan prabot-prabot nya pun juga 

masih bagus dan masih layak pakai. Dan semua prabot pun semua terpakai 

sesuai dengan fungsi masing-masing prabot.
42

 

 

 Hal ini juga senada dengan yang disampaikan oleh Chealseanfa 

Alexandria Akbarsiswa kelas 7E di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jetis 

Ponorogo yang mengatakan : 

Barang-barang yang ada diperpustakaan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jetis ini 

masih sangat bagus dan lengkap ada meja baca indor dan juga outdor, sehingga 

pembaca akan mendapatkan nyamanan karena bisa memilih dimana pembaca 

inginkan.
43

 

 

Selain penjelasan dari Chealseanfa Alexandria Akbar, Corinna Benita 

Anabella siswa kelas 9 A. Juga menjelaskan : 

Tempatnya dingin bersih dan tertata dengan  rapi tidak berantaakan. Sehingga 

sangat nyaman bagi siwa siswi belajar.
44
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 Lihat Traskip Observasi Nomor 03/O/21-I/2019dalam Laporan Penelitian ini. 
42

 Lihat  Transkip Wawancara Nomor  01/W/14-II/2019  dalam Laporan Penelitian ini. 
43

 Lihat  Transkip Wawancara Nomor  02/W/14-II/2019  dalam Laporan Penelitian ini. 
44

Lihat  Transkip Wawancara  Nomor  04/W/11-IV/2019 dalam Laporan Penelitian ini. 
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 Dari urainya di atas disimpulkan dalam mendirikan peprustakaan 

selain ruang peprustakaan juga memerlukan prabotan agar mempermudah 

dalam pengelolaan perpustakaan agar mencapi tujuan didirikannya 

peprustakaan dan pembaca juga mendapatkan kenyamanan dalam membaca. 

3) Peralatan perpustakan 

 Peralatan perpustakaan adalah barang-barang yang diperlukan secara 

langsung dalam mengerjakan tugas atau kegiatan diperpustakaan agar lebih 

mudah dalam pengelolaan perpustakaan. Peralatan diperpustakaan 

digolongkan menjadi dua jenis yaitu yang bersifat habis pakai dan bersifat 

tahan lama. Peralatan yang relatif cepat habis adalah pensil, bulpoin, kertas, 

tinta, dll. Sedangkan yang bersifat lama seperti, alat pelubang kertas, 

gunting, penggaris, dll. Dari hasil peangamatan yang dilakukan oleh peneliti 

ada beberapa peralatan yang tersedia di meja sirkulasi seperti ATK, cap 

inventaris, cap perpustakaan, isolatip, lem.
45

 Begitu juga seperti yang 

disampaikan oleh Bapak Hanif Zainal Abidin S.I. Pust. Sebagai 

pustakawan: 

Untuk peralatan yang selalu tersedia di meja kotak arispyang berisikan  buku induk, 

buku inventaris, buku catatan selain itu dimeja juga selalu tersedia ATK,  komputer 

untuk pengontrolan keluar masuknya buku. Agar lebih mudah dalam pelayanannya.  

 Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan 

tersedianya peralatan diperpustakaan sekolah maupun madrasah akan 

mempermudah  pengelola perpustakan dalam menjalankan tugasnya. 
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Lihat Traskip Observasi Nomor 03/O/21-I/2019 dalam Laporan Penelitian ini. 

 



49 
 

4) Tata letak ruang perpustakaan  

Perpustakaan yang terorganisikan dengan baik tidak hanya menyangkut 

tata kerja serta pengaturan tugas dan tanggung jawab setiap bagian 

diperpustakaan, tetapi juga maenyangkut pengaturan ruangan dan bagian 

yang berada di dalam perputakaan sesuai dengan fungsinya masing-masing. 

Seperti yang di sampaikan oleh bapak Hanif Zainal Abidin, S.I. Pust. Selaku 

pustakawan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jetis : 

Penataan perpustakaan adalah hal yang sangat penting untuk kelancaran kerja 

dan juga untuk menarik minat siswa untuk berkunjung keperpustakaan dengan 

penataan yang baik siswa yang berkunjung juga akan mendapatkan kenyamanan 

dalam membaca sehingga siswa akan sering berkunjung keperpustakaan. 

 

 Begitu juga dengan hasil observasi, peneliti melihat meja sirkulasi 

terletak di sebelah kiri pintu masuk perpustakaan dan berhadapan dengan 

meja kepala perpustakaan dan disamping nya juga ada meja bagian tata 

usaha. Jarak satu rak dengan rak yang lain saling bergandengan mengelilingi 

ruang perpustakaan, di tengah ruangan ada karpet yang dilengakapi dengan 

meja diskusi, meja baca. Dan disebelah meja baca juga ada rak siplay, yang 

berdampingan dengan rak novel. Di dinding perpustakaan tertera informasi 

yang tertulis di papan-papan,  ada sebagian poster edukasi dan ada 9 globe 

yang terletak di atas rak buku. Setiap sudut atas perpustakaan juga terlihat 

ada sound yang di pergunakan untuk memberi informasi kepada 

pengunjung, dan pencahayaan lampu yang terang karena ruangan tertutup. 

Jendela dan pintu selalu tertutup karena ruangan ber AC. Selain peralatan 
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yang ada di dalam ruangan ada beberapa peralatan yang disediakan di luar 

ruangan seperti, kursi dan meja baca dan juga papan mengumuman.
46

 

 Tata ruang perpustakaan ini bertujuan agar pengelola lebih mudah 

dalam pengelolaan perpustakaan. Untuk menciptakan suasana yang nyaman 

dan menyenangakan bagi pembaca dan juga pengunjung lainnya.  

 Selain penataan ruang, suasana diperpustakaan juga berpengaruh 

terhadap kenyamanan pembaca sehingga pengelola perpustakaan harus 

dapat menciptakan suasana perpustakaan yang nyaman bagi siswa yang 

berkunjung keperputakaan salah satu caranya dengan memberikan tata tertib 

bagi pengunjung perpustakaan. Seperti yang disampiakan oleh bapak Hanif 

Zainal Abidin, S.I. Pust : 

Untuk menciptakan suasana yang nyaman saya pun memberikan tata tertib bagi 

siswa yang berkunjung ke perpustakaan  contohnya melarang siswa tidur di 

dalam ruang perputakaan, membawa makanan, membuat kegaduhan, dll. 

Peraturan saya ketik dan saya tempel di sudut-sudut rak buku, agar terbaca oleh 

pengunjung. Dan selalu mengontrol suhu AC agar tidak terlalu panas atau juga 

terlalu dingin. Penerangan dengan cahaya yang memadai. Selain itu untuk 

menarik siswa agar lebih rajin berkunjung ada program pemberian reward 

peminjam dan pengunjung perpustakaan.
47

 

 Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penataan raungan 

yang bagus tidak akan  bisa maksimal dalam menciptakan kenyamanan 

belajar tanpa didukung dengan suasana yang tenang. Dan perlu adanya 

apresiasi atau reward agar memotifassi siswa untuk lebih giat belajar, dan 

gemar membaca. 
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Lihat Traskip Observasi  Nomor  03/O/21-I/2019 dalam Laporan Penelitian ini. 
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Lihat Transkip Wawancara Nomor 01/W/14-II/2019 dalam Laporan Penelitian ini. 
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5) Pengadaan koleksi perpustakaan 

Pengadaan koleksi perpustakaan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jetis 

Ponorogo. Berdasarkan wawancara dengan informan pengelola 

perpustakaan Bapak Hanif Zainal Abidin, S.I.Pust  pada tanggal 14 februari 

2019, menyatakan bahwa: 

Untuk pengadaan koleksi  dengan pembelian dari dana bos dan koint 

perpustakaan dan juga dari sumbangan dari perpustakaan daerah. Dan untuk 

pembelanjaannya dilaksanakan setiap satu tahun sekali. Dengan melalui rapat 

dengan bagian terkait, seperti bagian kurukulum
48

 

 

 Berdasarkan hasil wawancara ini diketahui bahwa perencanaan 

pengadaan koleksi perpustakaan dilaksanakan satu tahun sekali dengan 

melalui rapat. Dengan pendanaan dari dana bos, koint perpustakaan dan 

bantuan dari perpustkaan daerah. Rapat itu dilakukan merencanakan koleksi 

apa saja yang akan ditambahkan. 

Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh kepala sekolah ibu 

Nuurun Nahdiyyah, KY. M.Pd.I beliau menjelaskan :  

Dalam penambahan koleksi perpustakaan Madrasah Tsanawiyah ini 

melakukannya dengan tiga cara yang petama dengan pembelian yang 

pendanaanya didapat dari bantuan oprasional sekolah, yang kedua didapatnya 

dari pengadaan koint perputakaan dan bantuan atau sumbangan baik dari siswa 

akhir  maupun  langsung dari penerbit dan dari perpustakaan daerah.
49

 

 

Dari penjelsan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk pengadaan koleksi 

pustakaan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jetis Ponorogo melalui tiga 

cara yaitu :  
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Lihat Transkip Wawancara Nomor  01/W/14-II/2019 dalam Laporan Penelitian ini. 
49

Lihat Transkip Wawancara Nomor  05/W/18-V/2019 dalam Laporan Penelitian ini. 
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1) Pembelian 

Pembelian buku berasal dari pendanaan dari bantuan oprasional sekolah 

(BOS). 

2) Program koint perpustakaan 

Program koint perpustakaan dilaksanakan dengan setiap hari Senin anak – 

anak memasukkan koint di kaleng yang sudah disiapkan dan akan di ambil 

oleh pengurus OSIM setiap bulannya. Hasil dari uang ini akan di belikan 

buku – buku sesuai dengan kebutuhan perpustkaan. Hal ini kita lakukan 

dengan motivasi bahwa ketika anak merasa memiliki perpustakaan maka 

setidaknya anak – anak akan merasa ikut bertanggung jawab untuk menjaga, 

merawat dan selanjutnya memanfaatkan sarana ini dengan baik.  Gerakan 

koint Perpustakaan ini bukan hanya untuk siswa, tapi dilakukan oleh seluruh 

warga madrasah, mulai Kepala Madrasah  guru, staf dan karyawan.  

3) Bantuan dari perpustakaan daerah 

Dengan berkerja sama dengan perpustakaan daerah madarasah tsanawiyah 

juga sering mendapatkan bantuan buku-buku dari perpustakaan daerah. 

4) Cetakan sandiri 

Cetakan sendiri ini berupa novel karya siswa siswi Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 1 Jetis ponorogo. 

6) Pengelola (SDM) perpustakaan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jetis  

   Menurut informan Ibu. Nuurun Nahdiyyah, Ky. M.Pd.I selaku kepala 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jetis Ponorogo  pada  sabtu 18 Mei 2019 

mengatakan bahwa : 
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Untuk pengelola perpustakaan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jetis Ponorogo 

sudah memenuhi syarat sebagai pengelola perpustakan. Salah satu dari mereka 

sudah menempuh sekolah formal tentang kepustakaan. Lainnya mengikuti 

bimbingan dan pelatihan pengelolaan perpustakaan jadi seluruh staff dan 

pengelola perputakaan sudah layak untuk mengelola perpustakaan kinerjanyapun 

juga sangat baik
50

 

 

 Dalam rangka penyelenggaran perpustakaan sekolah atau madrasah  

sehari-hari perlu ada satu atau lebih yang ditunjuk untuk mengelola 

perpustakaan madrasah. Tenaga perpustakaan yang ditunjuk atau yang 

diberi tanggung jawab tersebut harus memiliki kemampuan dan kecakapan 

mengelola perpustakaan sekolah atau madrasah. Besar kecilnya hasil yang 

dicapai oleh perpustakaan madrasah sangat tergantung pada pengelolanya. 

 Ruang, buku dan perlengkapan lainnya sangat berpengaruh terhadap 

pemakai perpustakaan madrasah, tetapi walaupun di dalam ruang yang 

resedia sangat lengkap semuanya, kurang berguna apabila tidak dikelola 

dengan baik. Oleh sebab itu perpustakaan madrasah  harus dikelola oleh 

orang-orang yanng mampu mengelolanya.  

b. Problem yang dihadapi dalam pengelolaan sarana dan prasarana 

perpustakaan 

Berdasarkan wawancara dengan pustakawan di Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 1 Jetis Ponorogo problem atau masalah yang dihadapi dalam 

pengelolaan sarana prasarana di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jetis adalah 

kurangnya ketersediaan buku bacaan seperti novel, majalah, dan kurangnya 

kedisiplinan siswa dalam menjaga koleksi perpustakaan hal tersebut 

dijelaskan oleh pustakawan Bapak Hanif Zainal Abidin, S.T.Pust. : 
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Kendala dalam pengelolaan sarana dan prasarana yang dihadapi ada dua kendala 

yang pertama yaitu kurangnya bahan bacaan khususnya bagi siswa kelas 

unggulan karena kebanyakan dari mereka sangat gemar membaca, sering kali 

buku bacaan yang ada diperpustakaan itu membosankan bagi mereka karena 

sudah terbaca oleh siswa.Masalah yang kedua  kurannya rasa disiplin siswa 

dalam menjaga buku koleksi perpustakaan seperti melipat dan mencoret-coret 

buku, terkena minyak ataupun kotoran, sobek bahkan hilang dll.
51

 

Hal ini sedana dengan hasil wawancara saya dengan beberapa siswa 

salah satunya Corinna Benita Anabellasiswa kelas 9 A(siswi kelas unggulan) 

yang mengatakan :  

Hampir semua novel dan buku bacaan sudah saya baca. Jadi menurut saya buku 

yang di perpustakaan masih kurang memenuhi kebutuhan. saya pernah 

mendapatkan reward dari pengelola perpustakaan, itu di umumkan pada hari 

senin ketika upacara, karena termasuk siswa yang rajin berkunjung 

keperpustakaan
52

 

 

Dan  Fitria Riskiyani siswikelas 8H di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jetis 

Ponorogo juga berpendapat : 

Untuk buku di perpustakaan masih kurang mencukupi untuk referensi karena 

masih butuh informasi tambahan dari internet
53

 

 

Lain hal nya dengan siswi kelas 9 dan kelas 8 peneliti juga mendapatkan 

informasi dari Chealseanfa Alexandria Akbar siswa kelas 7E yang 

mengatan:  

Bukubacaan di perpustakaan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 

Jetissudahsangatmencukupi.
54

 

 

 Dari hasil wawancara daribeberapainformantersebut dapat 

disimpulkan bahwa buku bacaan yang ada diperputakaan Madrasah 

Tsanawiyah masih kurang memenuhi kebutuhan siswa, karena kegemaran 

membaca siswa kelas unggulan sangat tinggi sehingga madrasah pun perlu 
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memenuhi kebutuhan siswa untuk mendukung perkembangan prestasi 

siswa. 

c. Usaha yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam pengelolaan 

sarana dan prasarana perputakaan 

  Usaha ini dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada dalam 

pengelolaan perputakaan agar masalah yang menjadi hambatan dapat 

diselesaikan sehingga pengelolaan sarana prasarana perpustakaan dapat 

berjalan dengan lancar. Seperti yang dijelaskan oleh informan bapakHanif 

Zainal Abidin, S.I.Pust  tanggal 14 Februari 2019 mengatakan: 

Usaha yang di ambil pengelola perputakaan dalam mengatasi kendala-kendala 

dalam pengelolaan sarana dan prasarana,usaha yang pertama pengelola 

perputakaan mengadakan program koint perputakaan. Dengan adanya koint 

perpustakaan  sangat membantu untuk pembelian buku bacaan tambahan 

untuk koleksi perpustkaan. Untuk masalah yang kedua mengadakan 

pengecekan saat siswa mengembalikan buku dan memberi sanksi pada siswa 

yang terlamabat, merusak, menghilangkan buku. Dengan memberikan denda   

sesuai dengan kerusakan atau seharga buku yang dihilangkan.
55

 

 

Dengan adanya program koint perpustakaan sangat membatu dalam 

penambahan koleksi buku bacaan, Program koint perpustakaan 

dilaksanakan seminggu sekali. Anak - anak memasukkan koint di kaleng 

yang sudah disiapkan dan akan di ambil oleh pengurus OSIM setiap 

bulannya. Hasil dari uang ini akan di belikan buku - buku sesuai dengan 

kebutuhan perpustkaan.  Sedangkan hasil dari denda yang diberikan oleh 

pengelola perpustakaan yang melanngar akan digunakan untuk biaya 

perbaikan koleksi yang rusak.  

 Dari  hasil  usaha yang dilakuakan oleh pengelola perpustakaan dalam 

mengahadapi problem yang ada, maka minat kunjung dan minat baca 
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semakin meningkat karena banyaknya buku bacaan yang berfariasi, selain 

itu juga berpengaruh dalam meningkatkanprestasi siswa dan siswi 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jetis Ponorogo. Seperti yang di sampaikan 

oleh iInforman bapak  Hanif Zainal Abidin, S.I.Pust  pada tanggal 14 

Februari 2019 mengatakan bahwa: 

Dengan adanya kenyamanan dalam ruang perputakaan maka minat kunjung dan  

baca siswa terus bertambah setiap bulannya. Dapat dilihat dari statistik 

pengunjung setiap bulannya selalu ada peningkatan yang sangat bagus, dalam 

satu hari pengunjung bisa sampai 50 pengunjung.
56

 

 

Dengan kenyamanan maka akan menimbuklan minat baca siswa, 

karena minat dapat di dibentuk, diusahakan, dan di kembangkan. Melalui 

pengelolaan perpustakaan dengan baik dan benar.  

Apabila minat baca siswa meningkat maka lambat laun siswa akan 

memiliki kesenangan membaca yang merupakan alat untuk belajar. Jika 

siswa suka membaca berarti siswa senang menambah pengetahuan, 

mendapatkan ide-ide baru, memperluas wawasan. 

Menurut informan ibu Ibu. Nuurun Nahdiyyah, Ky. M.Pd.I selaku 

kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jetis Ponorogo  pada  sabtu 18 Mei 

2019 mengatakan bahwa : 

  Dengan adanya pengelolaan perpustakaan yang saat ini sedang berlangsung, 

sangat membantu sekali dalam menunjang kegiatan belajar mengajar. Jadi 

kontribusi perpustakaan terhadap mutu madrasah sangat besar sekali. Karena 

sekolah kita ini sekolah yang mengedepankan kemampuan literasi. Banyak 

sekali prestasi yang didapat siswa karena didukung adanya perpustakaan. 

Peningkaatan minat baca siswa semakin hari semakin bertambah, dari situ dapat 

disimpulkan bahwa siswa mendapatkan kenyamanan, baik pelayanan maupun 

situasi yang ada diperpustakaan. Dan pihak sekolahpun juga akan trus 

mengembangkan perpustakaan untuk kedepannya agar lebih maju lagi dengan 

mengadakan program e-book agar siswa juga lebih tertarik lagi untuk terus 

membaca.
57
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Selain meningkatnya perstasi dengan adanya perpustakaan juga 

menciptakan siswa yang kreatif  dibuktikan dengan Koleksi karya siswa-

wiswi Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jetis Ponorogo. Terciptanya karya 

siswa-siswi ini tidak lepas dari bimbingan dan arahan pengelola 

perpustakaan dan juga guru-guru di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jetis 

Ponorogo.58 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

A. Pengelolaan sarana dan prasarana perpustakaan madrasah 

 Berdasarkan dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa 

perpustakaan adalah  sebagai unit kerja di sekolah yang berupa kumpulan 

koleksi bahan pustaka yang diatur secara sistematis dan sebagai sumber 

informasi. Perpustakaan tidak hanya berkaitan dengan ruang atau gedung 

dan buku-buku saja, namun juga sistem perawatan, pemeliharaan dan cara 

pemanfaatannya. Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana adalah 

semua peralatan dan perlengkapan baik pokok maupun penunjang agar 

kegiatan didalam perpustakaan dapat berjalan dengan lancar.  

 Menurut suwarno penting untuk diperhatikan kesediaan peralatan dan 

perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan (baik staf dan pemustaka), 

kondisi,  ukuran dan kontruksi, ukuran, kualitas, dan syarat-syarat laiinya.  

 Dalam memilih atau membeli peralatan dan perlengkapan ruang 

perpustakaan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terutama hal-hal 

yang berkaitan dengan desain, warna, bentuk, kontruksi, serta dana yang 

tersedia. 

  Dalam pemilihan kondisi dan perabot, peralatan, perlengkapan, 

buku-buku  perpustakaan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jetis sangat 

mempertimbangkan kebutuhan dan fungsinya dengan melakukan rapat 

dengan bagian-bagian terkait diharapkan adanya kesesuaian antara 

kebutuahan dan ketersediaan bahan pustaka. Seperti pemilihan lokasi 
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gedung perpustakaan, gedung perpustakaan Madrasah Tsanawiyah Negeri 

1 Jetis terletak jauh dari kebisingan, dan lokasi gedung sangat mudah 

dijangkau oleh siswa. Dan perabotan lainnya dipilih sesuai dengan 

kebutuhan yang diperlukan di ruang perpustakaan sehingga perabotan 

yang ada di ruang perpustakaan  madrasah ini semua dapat terpakai sesuai 

dengan fungsinya masing-masing. 

B. Masalah yang dihadapi dalam pengelolaan sarana dan prasarana di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jetis Ponorogo 

Notoadmojo menyampaikan bahwa problem atau masalah 

merupakan  suatu kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi dengan 

apa yang sudah terjadi tentang suatu hal atau kesenjangan antara kenyataan 

yang terjadi dengan yang seharusnya terjadi serta harapan dan menyataan 

dari masalah tersebut. Banyak hal-hal yang dimana hal tersebut adalah 

masalah bagi pengelola perpustakaa. Menurut Pawit M. Yusuf Dan Yahya 

Suehedar yang dihadapi oleh pengelola perpustakaan dalam melaksanakan 

tugas sebagi pengelola perpustakaan di antaranya adalah : Kurangnya rasa 

tanngung jawab dari pengguna perpustakaan dalam menjaga buku-buku, 

adanya serangga pengganggu pada koleksi perpustakaan. 

Dalam peroses pengelolaan sarana dan prasarana perpustakaan di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jetis terdapat beberapa masalah yang di 

antaranya kuranganya bahan bacaan dan rasa tanggung jawab dari 

pengunjung perpustakaan dalam menjaga koleksi perpustakaan. Demi 
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kelancaran menjalankan tugasnya, maka pengelola perpustakaan harus 

menacari solusi untuk penyelesaian masalah yang dihadapai. 

C. Usaha yang dilakukan pengelola perustakaan dalam  menghadapi 

masalah. 

Usaha atau upaya adalah tindakan sadar yang dilakukan oleh 

pengelola perpustakaan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh 

pengelola perpustakaan usaha tersebut diantaranya adalah : pertama 

pengelola perputakaan mengadakan program koint  perputakaan. Dengan 

adanya  koint  perpustakaan sangat  membantu untuk pembelian buku 

bacaan tambahan untuk koleksi perpustkaan. Untuk masalah yang kedua 

mengadakan pengecekan saat siswa mengembalikan buku dan memberi 

sanksi pada siswa yang terlamabat, merusak, menghilangkan buku.  

Dengan memberikan denda sesuai dengan kerusakan atau seharga buku 

yang dihilangkan. 

Kedua usaha tersebut adalah cara yang dilakukan oleh pengelola 

perpustakaan agar perpustakaan di Madrassah Tsanawiyah Negeri 1 Jetis 

dapat berkembang. Dan usaha yang dilakukan merupakan salah satu cara 

peningkatan mutu madrasah dengan perkembangan perpustakaan akan 

menarik minat siswa dalam membaca sehingga akan berpengaruh pula 

pada prestasi siswa.  
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BAB VI 

PENUTUP 

C. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian tentang pengelolaan perpustakaan 

dalam peningakatan mutu madrasah di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jetis 

dapat disimpulkan saebagai berikut : 

1. Pengelolaan sarana dan prasarana perpustakaan tidak hanya berkaitan dengan 

ruang atau gedung dan buku-buku saja, namun juga sistem pengadaan, 

perawatan, perbaikan  dan cara pemanfaatannya.  Untuk pengadaan sarana 

dan prasarana di perpustakaan melalui tiga cara. Yang pertama, dana bantuan 

oprasional sekolah. Kedua, sumbangan dari intasi terkait dan sumbangan dari 

siswa akhir. Ketiga, program koint perpustakaan.  Dan untuk perawatan 

sarana prasarana perpustakaan  petugas perpustakaan mengadakan 

penegcekan secara rutin melakukan perbaikan pada sarana dan prasarana 

yang rusak. 

2. Faktor yang menjadi kendala atau problem pengelola perpustakaaan 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jetis, kurangnya bahan bacaan untuk 

pengunjung perpustakaan dan kurangnya rasa disiplin dan tanggung jawab 

penegunjung perpustakaan dalam menjaga koleksi perpustakaan. 

3. Upaya yang dilakukan penegelola perpustakaan dalam pengelolaan sarana 

dan prasarana perpustakaan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jetis adalah 

mengadakan program koint  perpustakaandan sumbangan buku bagi siswa 
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akhir untuk menambah koleksi perpustakaan, untuk masalah yang kedua 

mengadakan pengecekan koleksi perpustakan secara rutin. 

D. Saran 

1. Perpustakaan hendaknya menyediakan lebih banyak variasi buku bacaan 

baru yang mendidik, agar siswa-siswi lebih giat lagi berkunjung 

keperpustakaan. 

2. Pustakawan hendaknya dapat menciptakan kesadaran siswa, akan 

kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam menjaga koleksi bahan pustakan.  

3. Semua guru harus lebih aktif  lagi mendorong dan memotivasi siswa 

siswinya agar terbiasa membaca buku pelajaran maupun buku bacaan 

lainnya. Dengan menjadwalkan ada kunjungan ke perpustakaan disela-sela 

pelajaran, untuk meningkatkan prestasi dan mutu madrasah. 

 

4.  
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Lampiran 01 

 

TRANSKIP WAWANCARA 1 

 

Nomor Wawancara : 01/W/14-II/2019 

Nama Informan ; Bapak  Hanif Zainal Abidin, S.I.Pust 

Jabatan : Pustakawan 

Hari/Tanggal : Kamis, 14 Februari 2019 

Waktu : Pukul 09.00 WIB 

Tempat : Perpustakaan sekolah 

Peneliti Apa tujuan diselenggarakan perpustakann sekolah? 

Informan Tujuan utamanya adalah sebagi sember informasi untuk siswa 

menambah bahan refenrensi dalam belajar. Dan selain itu juga 

untuk refresing karena selain buku pelajaran saya juga sediakan 

buku buku bacaan seperti, novel, dan koran, majalah-majalah. 

Peneliti Dalam pendirian perpustakaan madrasah. Apa yang perlu 

disiapkan sebagai pustakawan? 

Informan 
Dalam mendirikan perpustakaan yang mutlak perlu ada adalah 

ruangan, sebab perpustakaan tidak mungkin digabungkan dengan 

ruang lain. Perpustakaan di madrasah ini sendiri mempunyai 

gedung yang berkukuran 10 x 8 m yang dilengkapi dengan 

gudang khusus penyimpanan buku-buku yang baru datang 

sebelum ditata kedalam rak buku dan buku-buku yang sudah 

tidak terpakai. Perpustakaan ini sendiri terletak di belakang kelas 

sembilan dan disamping kanan nya ada laboraturium bahasa dan 

juga samping kiri ada kamar mandi dan juga kelas sehingga jauh 

dari kebisingan kendaraan karena jauh dari jalan raya. Karena 

rungan yang berAc maka pintu dan jendela selalu tertutup untuk 



pencahayaannya pun saya menggunakan lampu untuk penerangan 

ruangan, saya rasa sudah cukup terang dengan beberapa lampu 

yang sudah memadai. Selain didalam runagan siswa juga dapat 

membaca buku di taman perpustakaan yang tersedia di teras 

ruangan yang dilengkapi dengan meja dan kursi baca. 

 

 

Peneliti Berapa jumlah pengelola perpustakaan disini?  

Informan Ada 4 orang yaitu : 

Bu muji sebagai kepala perpustakaan. 

Saya sendiri sebagai pustakawan, yang menjaga dan  mengatur 

peminjaman dan pengembalian buku setiap hari. Penataan buku 

dan lain sebagainya, terkadang juga di bantu dengan pengelola 

lainnya seperti pak puthut dan bu yuli. 

Dan untuk tata usaha ada Bu Yuli dan Pak Puthut. 

Peneliti Selain gedung apa saja yang perlu disiapkan dalam perancangan 

kegiatan perpustakaan? 

Informan Selain gedung atau ruang penyimpanan buku juga perlu didukung 

dengan adanya sarana prasarana lainnya agar mempermudah 

pengelola perpustakaan dalam berkerja, diperpustakaan ini 

sendiri dilengkapi dengan meja sirkulasi, meja kepala 

perpustakaaan, meja bagian tata usaha,meja baca, meja kursi 

teras baca, rak buku, rak novel, rak diplay dan masih banyak 

papan-papan yang menejelaskan informasi terkait perpustakaan. 

Dan prabot-prabot nya pun juga masih bagus dan masih layak 

pakai. Dan semua prabot pun semua terpakai sesuai dengan 

fungsi masing-masing prabot. 

Peneliti Apa saja peralatan yang dibutuhkan pustakawan untuk menunjang 

jalannya kegiatan sirkulasi?  

Informan Untuk peralatan yang selalu tersedia di meja kotak arsip yang 

berisikan  buku induk, buku inventaris, buku catatan selain itu 

dimeja juga selalu tersedia ATK,  komputer untuk pengontrolan 



keluar masuknya buku. Agar lebih mudah dalam pelayanannya.  

Peneliti Bagaimana penataan ruang perpustakaan di Madrasah ini? 

Informan Penataan perpustakaan adalah hal yang sangat penting untuk 

kelancaran kerja dan juga untuk menarik minat siswa untuk 

berkunjung keperpustakaan dengan penataan yang baik siswa 

yang berkunjung juga akan mendapatkan kenyamanan dalam 

membaca, sehingga siswa akan sering berkunjung 

keperpustakaan. 

Peneliti Bagaimana cara bapak menciptakan kenyamanan untuk siswa 

yang berkunjung keperpustakaan? 

Informan Untuk menciptakan suasana yang nyaman saya pun memberikan 

tata tertib bagi siswa yang berkunjung ke perpustakaan  

contohnya melarang siswa tidur di dalam ruang perputakaan, 

membawa makanan, membuat kegaduhan, dll. Peraturan saya 

ketik dan saya tempel di sudut-sudut rak buku, agar terbaca oleh 

pengunjung. Dan selalu mengontrol suhu AC agar tidak terlalu 

panas atau juga terlalu dingin. Penerangan dengan cahaya yang 

memadai. Dan  

Peneliti Bagaimana cara pengadaan koleksi di madrasah tsanawiyah 

negeri 1 jetis? 

Informan Untuk pengadaan koleksi  dengan pembelian dari dana bos dan 

koint perpustakaan dan juga dari sumbangan dari perpustakaan 

daerah. Dan untuk pembelanjaannya dilaksanakan setiap satu 

tahun sekali. Dengan melalui rapat dengan bagian terkait, seperti 

bagian kurukulum 

Peneliti Kendala apa saja yang bapak hadapi dalam pengelolaan 

perpustakaan? 

Informan Kendala dalam pengelolaan sarana dan prasarana yang dihadapi 

ada dua kendala yang pertama yaitu kurangnya bahan bacaan 

khususnya bagi siswa kelas unggulan karena kebanyakan dari 

mereka sangat gemar membaca, sering kali buku bacaan yang ada 

diperpustakaan itu membosankan bagi mereka karena sudah 



terbaca oleh siswa. Masalah yang kedua  kurannya rasa disiplin 

siswa dalam menjaga buku koleksi perpustakaan seperti melipat 

dan mencoret-coret buku, terkena minyak ataupun kotoran, sobek 

bahkan hilang dll 

Peneliti Bagaimana cara pengelola perpustakaan mengatasi masalah-

masalah yang ada? 

Informan Usaha yang di ambil pengelola perputakaan dalam mengatasi 

kendala-kendala dalam pengelolaan sarana dan prasarana, usaha 

yang pertama pengelola perputakaan mengadakan program koint  

perputakaan. Dengan adanya  koint  perpustakaan sangat  

membantu untuk pembelian buku bacaan tambahan untuk koleksi 

perpustkaan. Untuk masalah yang kedua mengadakan pengecekan 

saat siswa mengembalikan buku dan memberi sanksi pada siswa 

yang terlamabat, merusak, menghilangkan buku.  Dengan 

memberikan denda sesuai dengan kerusakan atau seharga buku 

yang dihilangkan 

Peneliti Apa dampak dari usaha yang di lakukan pengelola perpustakaan 

dalam memecahkan masalah yang ada? 

Informan Dengan adanya kenyamanan dalam ruang perputakaan maka 

minat kunjung dan  baca siswa terus bertambah setiap bulannya. 

Dapat dilihat dari statistik pengunjung setiap bulannya selalu ada 

peningkatan yang sangat bagus, dalam satu hari pengunjung bisa 

sampai 50 pengunjung 

Peneliti Kapan saja waktu pelayanan perpustakaan? 

 Waktunya ya sama seperti jam sekolah mulai dari jam 07.00 

sampai jam 15.00 WIB. Setiap hari selain hari minggu dan hari 

libur lainnya. Khusus hari jumat itu hanya sampai jam 11.00 

Peneliti Bagaimana perawatan buku-buku yang ada di perpustakaan? 

Informan Rutin pengadaan pengecekan baik buku yang ada di rak buku 

maupun buku yang habis dipinjam siswa. Untuk baku yang ada di 

rak buku cukup dilakukan sebulan sekali karena tidak banyak 

buku yang rusak. Buku yang baru dikembalikan oleh siswa juga 



 

 

  

perlu dicek jika ada kerusakan-kerusakan atau hilang makan 

siswa wajib mengganti sesuai dengan kerusakan dan harga buku 

yang dihilangkan. 

Peneliti Untuk baku-buku yang sudah tidak dipakai akan dijual atau 

dibuang? 

Informan  Untuk sementara ini saya masih menyimpannya di gudang. 

Memang ini gudang mulai penuh tapi selama ini masih tersimpan 

semua di gudang. 



Lampiran 02 

TRANSKIP WAWANCARA 2 

Nomor Wawancara : 02/W/11-IV/2019 

Nama Informan : Chealseanfa Alexandria Akbar 

Jabatan : Siswi (Kelas VII E) 

Hari/Tanggal : Kamis, 11 April 2019 

Waktu : Pukul 09.00 WIB 

Tempat : Perpustakaan sekolah 

 

Peneliti Apa fungsi perpustakaan untuk kamu? 

Informan Fungsi perpustakaan untuk saya adalah tempat untuk belajar. 

peneliti Seberapa saering kamu berkunjung keperpusatkaan? 

Informan  Jarang. Klo ada tugas dari bapak ibu guru. Dan ketika ingin 

meminjam buku. 

Peneliti Apakah sarana dan prasarana di perpustakaan Madrasah 

Tsawiyah Negeri 1 Jetis  sudah dapat menunjang 

kenyamanan dalam membaca? 

Informan Iya. Sudah menunjang kenyamanan untuk membaca karna 

ruangannya dingin. 

Peneliti Bagaimana pelayanan pengelola perpustakan di Madrasah 

Tsawiyah Negeri 1 Jetis ? 

Informan Sudah bagus, dan tertib. 

Peneliti Sudahkah kamu merasa puas dengan pelayanan pengelola 



perpustakaan?  

Informan Sudah.  

Peneliti Sudahkah mencukupi buku bacaan yang tersedia di 

perpustakaan ini? 

Informan Buku bacaan di perpustakaan Madrasah Tsanawiyah Negeri 

1 Jetis sudah sangat mencukupi 

Peneliti  Bagaimana kondisi sarana dan prasarana di perpustakaan ini? 

Informan  Barang-barang yang ada diperpustakaan Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 1 Jetis ini masih sangat bagus dan 

lengkap ada meja baca indor dan juga outdor, sehingga 

pembaca akan mendapatkan nyamanan karena bisa memilih 

dimana pembaca inginkan. 

Peneliti Sudahkah kalian sebagai siswa siswi memaksimalkan sarana 

prasarana yang di sediakan di madrasah? 

Informan Sudah, karena sarana prasarana yang ada sangat mencukupi. 

Peneliti Dengan adanya perpustakaan yang ada disekolah sudahkan 

kalian mengguanakannya secara maksimal sebagi sumber 

belajar ? 

Informan Belum karena masih di bantu dengan internet. 

Peneliti Bagaimana kualitas perpustakaan  di madrasah ini? 

Informan Sudah bagus, dan nyaman, bersih, suka berkunjung 

keperpustakaan 

Peneliti Sudah pernahkan mendapat reward karna sering berkunjung 

keperpustakaan? 



Informan Belum pernah 

Peneliti Apakah kalian mendapat bimbingan dari pengelola 

perpustakaan? 

Informan Iya selalu mendapat bimbingan. 

 

 

 

 

 

 

  



Lampiran 03 

TRANSKIP WAWANCARA III 

Nomor Wawancara : 03/W/11-IV/2019 

Nama Informan : Fitria Rizkyani 

Jabatan : Siswi (Kelas VIII H) 

Hari/Tanggal : Kamis, 11 April 2019 

Waktu : Pukul 09.15 WIB 

Tempat : Perpustakaan sekolah 

 

Peneliti Apa fungsi perpustakaan untuk kamu? 

Informan Perpustakaan bagi saya sangat bermanfaat sakali untuk 

tempat mendapatkan ilmu pengetahuan.  

Peneliti Apakah sarana dan prasarana di perpustakaan Madrasah 

Tsawiyah Negeri 1 Jetis  sudah dapat menunjang 

kenyamanan dalam membaca? 

Informan Sarana dan prasarana di perpustakaan sudah sangat 

menunjang kenyamanan membaca.  

Peneliti Bagaimana pelayanan pengelola perpustakan di Madrasah 

Tsawiyah Negeri 1 Jetis 

Informan Pelayanan nya sangat bagus. 

Peneliti Sudahkah kamu merasa puas dengan pelayanan pengelola 

perpustakaan? 

Informan Sudah puas pelayanan nya bagus dan bapak ibu gurunya 



ramah. 

Peneliti Sudahkah kalian sebagai siswa siswi memaksimalkan sarana 

prasarana yang di sediakan di madrasah? 

Informan Sudah, soalnya sarana dan prasarananya sudah bagus. Tetapi 

bukunya masih kurang banyak. 

Peneliti Sudahkan kamu membaca keseluruhan buku yang ada 

diperpustakaan ini? 

Informan Hampir semua novel sudah dibaca. 

Peneliti Selain novel dari luar ada juga novel-novel karya siswa siswi 

dari madrasah saendiri. Sudahkah kamu membacanya. 

Informan Sebagian besar sudah saya baca. 

Peneliti Dengan adanya perpustakaan yang ada disekolah sudahkan 

kalian mengguanakannya secara maksimal sebagi sumber 

belajar ? 

Informan Sudah. Setiap ada tugas kita sering berkunjung 

keperpustakaan untuk mencari tambahan bahan mengerjakan 

tugas. 

Peneliti Menurut pendapatmu bagaimana kualitas perpustakaan di 

Madrasah Tsawiyah Negeri 1 Jetis? 

Informan Sudah bagus, karena nyaman dan tenang.  

Peneliti Sudah pernahkah mendapat reward karna sering berkunjung 

keperpustakaan? 

Informan Sudah.  

Peneliti Berapa kali mendapat reward? 



Informan Baru satu kali. 

Peneliti Apakah kalian mendapat bimbingan dari pengelola 

perpustakaan? 

Informan Iya selalu mendapat bimbingan. Seperti membantu 

mencarikan buku-buku yang mau kita pinjam. 

 

 

  



Lampiran 04 

TRANSKIP WAWANCARA IV 

Nomor Wawancara : 04/W/11-IV/2019 

Nama Informan : Corinna Benita Anabella 

Jabatan : Siswi (Kelas IX A) 

Hari/Tanggal : Kamis, 11 April 2019 

Waktu : Pukul 10.00 WIB 

Tempat : Perpustakaan sekolah 

 

Peneliti Apa fungsi perpustakaan untuk kamu? 

Informan Perpustakaan adalah gudang ilmu. Diperpustakaan 

menyediakan banyak buku, dari buku-buku itulah kita dapat 

ilmu pengetahuan. 

Peneliti Apakah sarana dan prasarana di perpustakaan Madrasah 

Tsawiyah Negeri 1 Jetis  sudah dapat menunjang kenyamanan 

dalam membaca? 

Informan Sudah. Tempatnya dingin bersih dan tertata dengan  rapi tidak 

berantaakan. Sehingga sangat nyaman bagi siwa siswi belajar. 

Peneliti Bagaimana pelayanan penpustakan di Madrasah Tsawiyah 

Negeri 1 Jetis 

Informan Pelayanan nya sangat bagus dan memuaskan. 

Peneliti Sudahkah kalian sebagai siswa siswi memaksimalkan sarana 

prasarana yang di sediakan di madrasah? 

Informan Sudah. Setiap ada tugas kita sering berkunjung 

keperpustakaan untuk mencari tambahan bahan mengerjakan 

tugas. Tapi buku bacaannya masih kurang memenuhi 



kebutuhan siswa. 

Peneliti Sudahkan kamu membaca keseluruhan buku yang ada 

diperpustakaan ini? 

Informan Hampir semua novel dan buku bacaan sudah saya baca. Jadi 

menurut saya buku yang di perpustakaan masih kurang 

memenuhi kebutuhan. saya pernah mendapatkan reward dari 

pengelola perpustakaan, itu di umumkan pada hari senin 

ketika upacara, karena termasuk siswa yang rajin berkunjung 

keperpustakaan. 

Peneliti Selain novel dari luar ada juga novel-novel karya siswa siswi 

dari madrasah saendiri. Sudahkah kamu membacanya? 

Informan Sebagian besar sudah saya baca. 

Peneliti Menurut pendapatmu bagaimana kualitas perpustakaan di 

Madrasah Tsawiyah Negeri 1 Jetis? 

Informan Alhamdulillah bagi saya perpustakaan disini sudah bagus. 

Peneliti Sudah pernahkah mendapat reward karna sering berkunjung 

keperpustakaan? 

Informan Sudah.  

Peneliti Apakah kalian mendapat bimbingan dari pengelola 

perpustakaan? 

Informan Pengelola perpustakaan selalu membimbing dan melayani 

siswa yang berkunjung keperpustakaan. 

 

 

 



 

 

Lampiran 05  

TRANSKIP WAWANCARA V 

 

Nomor Wawancara : 05/W/18-V/2019 

Nama Informan : Ibu. Nuurun Nahdiyyah, Ky. M.Pd.I 

Jabatan : Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jetis Ponorogo 

Hari/Tanggal : Sabtu 18 Mei 2019 

Waktu : Pukul 09.00 Wib 

Tempat : Kantor Kepala Sekolah 

Peneliti 

 Seberapa besar kontribusi perpustakaan terdahap mutu 

madrasah? 

Informan  Dengan adanya pengelolaan perpustakaan yang saat ini 

sedang berlangsung, sangat membantu sekali dalam 

menunjang kegiatan belajar mengajar. Jadi kontribusi 

perpustakaan terhadap mutu madrasah sangat besar 

sekali. Karena sekolah kita ini sekolah yang 

mengedepankan kemampuan literasi. Banyak sekali 

prestasi yang didapat siswa karena didukung adanya 

perpustakaan. Peningkaatan minat baca siswa semakin 

hari semakin bertambah, dari situ dapat disimpulkan 

bahwa siswa mendapatkan kenyamanan, baik pelayanan 

maupun situasi yang ada diperpustakaan. Dan pihak 

sekolahpun juga akan trus mengembangkan 

perpustakaan untuk kedepannya agar lebih maju lagi 



dengan mengadakan program e-book agar siswa juga 

lebih tertarik lagi untuk terus membaca. 

Peneliti  Bagaimana cara ibu meningkatkan mutu madrasah 

melelui pengelolaan perpustakaan ini? 

Informan  Dengan memperhatikan betul-betul bagaimana sistem 

dan pelayanannya. Dan juga selalu memperbaiki sistem, 

perpustakaan harus dikelola oleh staff yang ahli 

dibidangnya.  

Peneliti Apakah pengelola perpustakaan di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 1 Jeris Sudah memenuhi syarat 

sebagai pestakawan? 

Informan  Untuk pengelola perpustakaan di Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 1 Jetis Ponorogo sudah memenuhi syarat sebagai 

pengelola perpustakan. Salah satu dari mereka sudah 

menempuh sekolah formal tentang kepustakaan. 

Lainnya mengikuti bimbingan dan pelatihan 

pengelolaan perpustakaan jadi seluruh staff dan 

pengelola perputakaan sudah layak untuk mengelola 

perpustakaan kinerjanyapun juga sangat baik. 

Peneliti  Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam 

meningkatkan mutu madrasah melalui pengelolaan 

perpustakaan? 

Informan  Kendalanya saat saya masuk tahun 2016 perpustakaan 

itu bener-benar belum tertata dengan rapi jadi saya harus 



 

 

 

 

 

 

mnggarap nya semua dari nol. Dan alhamdulillah saat 

ini perpustakaan sudah berjalan dengan lancar. Kendala 

selanjutnya belum berjalannya program E-Book yang 

sampai saat ini belum bisa di laksanakan masih dalam 

proses rencana tahun depan sudah di adakan E-Book . 

Peneliti 

Adakah instansi yang berkerja sama dengan 

perpustakaan? 

Informan Ada. Perpusda sering berkungjung  kesini dan juga 

sering memberi bantuan-bantuan buku pada madrasah. 

Peneliti 

 Untuk penambahan koleksi dari mana dana yang di 

dapat sekolah? 

Informan 

Dalam penambahan koleksi perpustakaan Madrasah 

Tsanawiyah ini melakukannya dengan tiga cara yang 

petama dengan pembelian yang pendanaanya didapat 

dari bantuan oprasional sekolah, yang kedua didapatnya 

dari pengadaan koint perputakaan dan bantuan atau 

sumbangan baik dari siswa akhir  maupun  langsung 

dari penerbit dan dari perpustakaan daerah. 

  

  



Lampiran 06 

DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA 

MELALUI OBSERVASI 

 

Nomor Catatan Lapangan : 01/O/10-XII/2018 

Tanggal Pengamatan : Senin  10  Desember  – Senin  17 Januari 

2019 

Waktu Pengamatan : 8 Hari 

Lokasi Pengamatan : Perpustakaan Madrasah Tsanawiyah Negeri 

1 Jetis Ponorogo 

Deskripsi Hasil Observasi 

Berdasaran pengamatan awal oleh peneliti. Buku bacaan yang ada di 

Perpustakaan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jetis belum sepenuhnya dapat 

memenuhi kebutuhan siswa khusus nya bagi siswa yang sangat gemar memebaca. 

bagi mereka buku bacaan yang ada masih kurang.  

Refleksi 

Berdasarkan pengamatan awal oleh peneliti selama 7 hari dengan 

melakukan terjun ke lapangan siswa kelas unggulan mempunyai kegemaran 

membaca yang sangat tinggi, sehingga buku-buku bacaan yang ada 

diperpustakaan masih belum bisa memenuhi kebutuhan siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 07  

DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA 

MELALUI OBSERVASI 

 

Nomor Catatan Lapangan : 02/O/17-I/2019 

Tanggal Pengamatan : Kamis  10  Januari – Kamis  17 Januari 

2019 

Waktu Pengamatan : 8 Hari 

Lokasi Pengamatan : Perpustakaan Madrasah Tsanawiyah Negeri 

1 Jetis Ponorogo 

Deskripsi Hasil Observasi 

Ruang perpustakaan di Madrasah Tasanawiyah Negeri 1 Jetis mempunyai 

ruang yang cukup luas dan disertai gudang penyimpanan buku-buku di dalamnya 

dan selain itu terdapat teras baca di depan ruang perpustakaan yang dilengkapi 

dengan meja, kursi dan beberapa tanaman bunga sehingga pengunjung dapat 

memilih kenyamanan membaca. Bisa membaca didalam ruangan dan juga dapat 

membaca di teras baca yang berada di teras perpustakaan. Di dalam perpustakaan 

juga dilengkapi dengan AC sehingga ruanganpun tidak panas.  

Refleksi 

Berdasarkan pengamatan awal oleh peneliti selama 7 hari dengan 

melakukan terjun ke lapangan secara langsung siswa lebih suka membaca di 

dalam ruangan dari pada di teras baca. Dikarenakan di dalam ruangan lebih 

nyaman dan jauh dari kebisingan. 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 08  

DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA 

MELALUI OBSERVASI 

 

Nomor Catatan Lapangan : 03/O/21-I/2019 

Tanggal Pengamatan : Senin  21  Januari -  kamis 31 Januari 2019 

Waktu Pengamatan : 11 Hari 

Lokasi Pengamatan : Perpustakaan Madrasah Tsanawiyah Negeri 

1 Jetis Ponorogo 

Deskripsi Hasil Observasi 

Di perpustakaan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jetis di lengkapi dengan 

meja sirkulasi, meja kepala perpustakaaan, meja bagian tata usaha, meja baca,  rak 

buku kayu, rak buku kaca, rak novel, taman baca dll. Selain perabotan di 

Perpustakaan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jetis juga ada beberpa peralatan 

yang menunjang tugas pengelola perpustakaan diantaranya, seperti ATK, cap 

inventaris, cap perpustakaan, isolatip, lem dll. Penataan ruang, meja sirkulasi 

terletak di sebelah kiri pintu masuk perpustakaan dan berhadapan dengan meja 

kepala perpustakaan dan disamping nya juga ada meja bagian tata usaha. Jarak 

satu rak dengan rak yang lain saling bergandengan mengelilingi ruang 

perpustakaan, di tengah ruangan ada karpet yang dilengakapi dengan meja 

diskusi, meja baca. Dan disebelah meja baca juga ada rak siplay, yang 

berdampingan dengan rak novel. Di dinding perpustakaan tertera informasi yang 

tertulis di papan-papan,  ada sebagian poster edukasi dan ada 9 globe yang terletak 

di atas rak buku. Setiap sudut atas perpustakaan juga terlihat ada sound yang di 

pergunakan untuk memberi informasi kepada pengunjung, dan pencahayaan 

lampu yang terang karena ruangan tertutup. Jendela dan pintu selalu tertutup 

karena ruangan ber AC. Selain peralatan yang ada di dalam ruangan ada beberapa 

peralatan yang disediakan di luar ruangan seperti, kursi dan meja baca dan juga 

papan mengumuman. 

Refleksi  

Berdasarkan pengamatan awal oleh peneliti selama 10 hari dengan 

melakukan terjun ke lapangan secara langsung perabot perpustakaan di Madrasah 



Tsanawiyah Negeri 1 Jetis  dalam keadaan baik. Dan dilengkapi peralatan 

penunjang yang baik pula, selain itu penataan pun disesuaikan dengan fungsinya 

masing masing.  

 

 

 



Lampiran 09 

TEMUAN DATA PENELITIAN  

DALAM BENTUK DOKUMEN 

 

Nomor : 01/D/13-III/2019 

Jenis Dokumen 
: 

Profil Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jetis 

Ponorogo 

Judul Dokumen 
: 

Sejarah berdirinya Madrasah, Tujuan, Visi dan 

Misi 

Dokumen Ditemukan, Hari, Tgl : Rabu, 13 Maret 2019 

Dokumen Ditemukan Pukul : 09.00 WIB 

Dokumen Ditemukan di 
: 

Kantor TU madrasah Tsanawiyah Negeri 1 

Jetis Ponorogo 

 

Sejarah berdirinya perpustakaan 

 Madrasah Tasawiyah Negeri 1 Jetis Ponorogo 

Cikal bakal Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Ponorogo dimulai Tahun 1964, yaitu 

ketika itu Madrasah masih berada di komplek Masjid Jami‟ Tegalsari Jetis di bawah 

Yayasan Ronggo Warsito, dengan nama Pendidikan Guru Agama Ronggo Warsito. 

Pada Tahun 1968 Madrasah direlokasikan ke Masjid Jami‟ Karanggebang Jetis 

dan berubah nama menjadi Pendidikan Agama Negeri 6 Tahun. Pada Tahun 1970 

berubah nama lagi menjadi Pendidikan Guru Agama Negeri 4 Tahun. Pada Tahun 

1979 Madrasah direlokasikan ke Desa Josari Jetis Ponorogo dan berubah nama 

menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri Jetis Ponorogo. Pada Tahun 2016 berubah 

nama lagi menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Ponorogo sampai sekarang. 

Perpustakaan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jetis  ini berdiri karena 

terbentuknya Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jetis  pada tahun 1979 di desa Josari 

Jetis Ponororgo sebagai ruang baca bagi siswa. 



 

Tujuan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jetis Ponorogo 

1) Meningkatkan kualitas iman, ilmu, dan amal saleh bagi seluruh warga 

Madrasah. 

2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana serta 

pemberdayaannya, yang mendukung peningkatan prestasi amaliah keagamaan 

Islam, prestasi akademik dan non akademik. 

3) Meningkatkan kepedulian warga Madrasah terhadap kesehatan, kebersihan 

dan keindahan lingkungan Madrasah. 

4) Meningkatkan kualitas sarana madrasah yang Nyaman, Aman, Rindang, Asri 

dan Bersih 

5) Memaksimalkan keberadaan komunitas siswa yang peduli pada kesehatan, 

kebersihan, dan keindahan lingkungan Madrasah berupa camp sehat. 

6) Menambahkan ekstrakurikuler yang menjadi media bagi anak – anak untuk 

menanam.  

7) Menambahkan ekstrakurikuler yang menjadi media bagi anak – anak untuk 

beternak.  

8) Mengelola kebun madrasah sebagai sarana pembelajaran siswa. 

9) Mengembangkan pengelolaan produk unggulan dari salah satu tanaman toga 

sebagai salah satu materi dalam prakarya 

10) Mengembangkan pengelolaan produk unggulan dari salah satu tumbuhan  

sebagai salah satu materi dalam prakarya 

11) Memanfaatkan Bank sampah sebagai sarana pembelajaran mengelola barang 

limbah sebagai barang yang bernilai jual. 



12) Mengelola hasil daur ulang sampah sebagai produk yang bernilai jual 

sehingga bisa sebagai sarana pembelajaran. 

13) Meningkatkan nilai rata-rata UNAS secara berkelanjutan.  

14) Meningkatkan jumlah lulusan yang diterima pada SMA/MA yang favorit. 

15) Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berbahasa Arab dan Inggris 

secara aktif. 

16) Meningkatkan kualitas lulusan dalam hal membca, menulis dan menghafal 

Al –Qur‟an. 

17) Meningkatkan sistem informasi manajemen madrasah berbasis IT  

18) Meningkatkan hubungan madrasah dengan masyarakat dengan memperluas 

jaringan dalam bentuk MOU (Memorandum Of Understanding) 

19) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga – lembaga atau perusahaan yang 

bisa mensuport eksistensi madrasah. 

 

Visi misi perpustakaan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jetis 

VISI :  

Untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan 

dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti dan mempertebal semangat 

kebangsaan dan cinta tanah air sehingga dapat menumbuhkan manusia-

manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-

sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa berdasarkan sistem 

pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

MISI : 

a. Mengembangkan minat kemampuan dan kebiasaan membaca khususnya 



serta mendayagunakan budaya tulisan dalam segala sektor kehidupan. 

b. Mengembangkan Kemampuan mencari dan mengolah serta 

memanfaatkan informasi. 

c. Mendidik siswa agar dapat memelihara dan memanfaatkan bahan pustaka 

secara tepat dan berhasil guna. 

d. Meletakkan dasar-dasar kearah belajar mandiri. 
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TEMUAN DATA PENELITIAN  

DALAM BENTUK DOKUMEN 

 

Nomor : 02/D/13-III/2019 

Jenis Dokumen 

: 

Profil Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jetis 

Ponorogo 

Judul Dokumen 
: 

Stuktur Organisasi Perpustakaan Dan Program Kerja 

Perpustakaan 

Dokumen Ditemukan, Hari, Tgl : Rabu, 13 Maret 2019 

Dokumen Ditemukan Pukul : 09.00 WIB 

Dokumen Ditemukan  di 
: 

Kantor TU madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jetis 

Ponorogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA MADRASAH 

Nuurun Nahdiyyah, KY. M.Pd.I 

KEPALA PERPUSTAKAAN 

Muji, S.Pd 

PUSTAKAWAN 

Hanif Zainal Abidin, S.I.Pust 

Yuli KD, S.Pd 

Puthut, S.Pd 

TATA USAHA 

Siswa 



 
 

Program Kerja Perpustakaan 

a. Peminjaman Buku Paket 

b. Menata dan Mengelola Ruang Perpustakaan 

c. Membuat Kartu Perpustakaan kelas VII  

d. Memasukkan Koleksi Perpustakaan ke dalam Aplikasi Perpustakaan 

e. Merekap Data Pengunjung Perpustakaan 

f. Merekap Data Peminjam Buku Perpustakaan 

g. Membuat Statistik Pengunjung Harian, Bulanan dan Tahunan 

h. Membuat Statistik Buku yang di Pinjam Harian, Bulanan dan Tahunan 

i. Pembelian Buku Perpustakaan (Buku Penunjang Perpustakaan) 

j. Mengindukkan Buku Hasil Pembelian dan Sumbangan 

k. Pembuatan Label Buku 

l. Melakukan Penyampulan dan Perawatan Bahan Pustaka 

m. Menginventarisasi Alat – Alat/ Kebutuhan Perpustakaan 

n. Pengadaan Buku – Buku Paket, Buku – Buku Penunjang Lain dan Inventaris 

Perpustakaan oleh Tim Pengadaan Barang dan Jasa 

o. Kerjasama antara Perpustakaan dan Pengurus OSIS dalam Rangka 

Pengembangan Perpustakaan dalam Bentuk “KOIN PERPUS” 

p. Memberikan Reward kepada Siswa yang sering Berkunjung ke Perpustakaan dan 

sering Meminjam Buku ke Perpustakaan setiap 3 Bulan Sekali 

q. Lomba membuat poster atau slogan dengan tema, „‟Perpustakaan Madrasah atau 

Lingkungan Madrasah Adiwiyata‟‟. 

r. Kepada Alumni MTsN 1 Ponorogo untuk menyumbangkan sebuah buku dengan 



pilihan: Buku Cerita, Buku Ilmu Pengetahuan Populer (Lingkungan), Buku Ilmu 

Pengetahuan Umum , Buku Ilmu Pengetahuan Agama, Buku tersebut 

dikumpulkan pada saat pengambilan ijazah, Pengembalian Buku Paket dari 

Siswa  

s. Memberikan Surat Bebas Pinjaman kepada Siswa yang telah Mengembalikan 

Buku 

 

Novel Karya Siswa dan Siswi MTsN 1 Ponorogo 
 
 
 

NO JUDUL BUKU PENGARANG 

1 
Berbeda Untuk Selamanya Faaz Syaidah R. 

2 
Perjalanan Penuh Arti Risma Dwi Pebriyana 

3 
My Life Meisya Gadis Affandi 

4 
Seorang Gadis yang Malang Adinda Devin Angelina 

5 
Andai Waktu Bisa Kembali Qa‟idah Awalia S. 

6 
Anak Gunung Katanya Riskiya Lailatul M. 

7 
Lika Liku Kehidupan Septina Maharani 

8 
Kisahku Putri Ramadhani 

9 
Ujian Yang Tak Kunjung 

Selesai 

Risa Alfia Z. 

10 
Persahabatan Yang Terhenti I Rene Thaurisa E.P 

11 
Sering Dilanda Sedih Nabila Prasetya 

12 
Hidupku Pengalamanku Reva J.A 

13 
Tak Kan Kembali Nimas Aulia N. 

14 
Arti Perjuangan Hidup Wahyu Eka R. 

15 
Aku dan Mereka Adam Rizqi 



16 
Pergaulan di Masa Remaja Salsabila M.A 

17 
Suka dan Duka 

Persahabatan 

Elsa Ika K. 

18 

 

Sebuah Persahabatan Avrilia Ricke Yulviana 

19 
Kebohongan Bulan April Galang Cakra 

20 
Goresan Pena Anak Desa Dwi Habiba 

21 
Information Technology 

Sometime‟s Sux 

Vincent Nuridzati 

Adittama 

22 
Perjalanan Menuju 

Kesuksesan 

Muh. Irfani 

23 
Inilah Aku Agung Subagyo 

24 
BEKAHABE ( Bukan Kisah 

Hidup Biasa ) 

Antika Trisni F.A 

25 
Bergaul Dengan 4N6K4 Jahidata R.M 
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TEMUAN DATA PENELITIAN 

DALAM BENTUK DOKUMEN 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nomor  : 05/D/11-VI/2019 

Jenis Dokumen : Foto 

Judul Dokumen : Dokumentasi  Poto kegiatan di Perpustakaan 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jetis Ponorogo 

Dokumen Ditemukan Hari, Tgl : Senin , 11 Juni 2019 

Dokumen Ditemukan Pukul : 10.00 WIB 

Dokumen Ditemukan di : Perpustakaan  Madrsah Tsanawiyah Negeri 1 

Jetis Ponorogo 
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TEMUAN DATA PENELITIAN 

DALAM BENTUK DOKUMEN 

 

Nomor  : 06/D/11-VI/2019 

Jenis Dokumen : Foto 

Judul Dokumen : Dokumentasi  Poto Sarana Dan Prasarana 

Perpustakaan Madrasah Tsanawiyah Negeri 

1 Jetis Ponorogo 

Dokumen Ditemukan Hari, Tgl : Senin , 11 Juni  2019 

Dokumen Ditemukan Pukul : 09.00 WIB 

Dokumen Ditemukan di : Perpustakaan  Madrsah Tsanawiyah Negeri 

1 Jetis Ponorogo 
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RIWAYAT HIDUP 

 

Afrida Ayuningtyas lahir pada tanggal 11 juni 1994 di Desa Gandu, 

Kecamatan Mlarak, Ponorogo. Afrida adalah putri pertama dari pasangan 

Bapak Supri Suyudi dan Ibu Suwarti. Pendidikan SD ditamatkannya pada 

tahun 2007 di MI Ma’arif Gandu, Mlarak, Ponorogo. 

Pendidikan berikutnya dijalani di Mts N ditamatkan pada tahun 2009 di 

MTs N Jetis Ponorogo dan SMK pada tahun 2013 di SMK Al-Iman Babadan 

Ponorogo. Dan dua tahun setelahnya afrida masih melanjutkan belajarnya di 

sekolah yang sama dengan mengambil sekolah nonformal. 

Pada tahun 2015 afrida melanjutkan  melanjutkan pendidikannya ke 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo yang sekarang 

sudah menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo dengan 

mengambil Jurusan Pendidikan Agama Islam sampai sekarang. Di tengah-

tengah melaksanakan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 

ia mengabdi pada suatu lembaga pendidikan yang bernama Yayasan Ar-

Rohman. Yayasan ini berada di Desa Semen, Kecamatan Nguntoronadi, 

Magetan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


