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ABSTRAK 

Nama    :Ummi Rahmah 
NIM    :20300117033 
Jurusan     :Manajemen Pendidikan Islam 
Judul :Peran Kepala Perpustakaan Dalam Meningkatkan 

Manajemen Perpustakaan di MTs DDI Walimpong 
Kabupaten Soppeng  

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahu: 1) Peran Kepala Perpustakaan 

di MTs DDI Walimpong Kabupaten Soppeng; 2) Manajemen Perpustakaan di 
MTs DDI Walimpong Kabupaten Soppeng; 3) Foktor- faktor Pendukung dan 
Penghambat Kepala Perpustakaan Dalam Meningkatkan Manajemen 
Perpustakaan di MTs DDI Walimpong Kaabupaten Soppeng.Penelitian ini 
menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber  
data primer yaitu kepala perpustakaan, kepala madrasah, tenaga pendidik, peserta 
didik. Sumber data sekunder yaitu dokumen tertulis, foto, serta gambar sesuia 
dengan objek yang diteliti. Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman 
wawancara. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data yang 
digunakan adalah reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan 
penarikan kesimpulan. Uji validity data yang digunakan adalah triangulasi 
sumber. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala perpustakaanMTs DDI 
Walimpong memiliki peran sebagai manajer, sebagai administrator, dan sebagai 
leader. Kepala perpustakaan telah menjalankan perannya dengan sebaik mungkin 
meskipun masih perlu peningkatan dalam hal pengelolaan perpustakaan. 
Keterbatasan tenaga perpustakaan mengakibatkan kinerja kepala perpustakaan 
kurang maksimal. Hal demikian berdampak pada proses pencapaian tujuan 
perpustakaan. Manajemen perpustakaan di MTs DDI Walimpong belum 
maksimal disebabkan oleh fungsi-fungsi manajemen belum terlaksana dengan 
baik, seperti fungsi perencanaan yang tidak ada perkembangan mengenai tujuan 
yang ingin dicapai, fungsi pengorganisasian, di mana penempatan tenaga 
perpustakaan tidak sesuai dengan bidangnya sehingga jabatan yang berikan hanya 
sekadar formalitas. Selanjutnya fungsi pelaksanaan juga belum maksimal yang 
disebabkan oleh kurangnya koleksi buku, penataan ruangan yang tidak menarik 
sehingga peserta didik kurang berminat berkunjung ke perpustakaan, katalog buku 
yang tidak lengkap, menata buku yang tidak sesuai tempatnya, dan pelayanan 
yang diberikan belum maksimal. Terakhir fungsi pengawasan, kepala madrasah 
belum melakukan evaluasi secara maksimal.Faktor penghambat dalam 
meningkatkan manajemen perpustakaan di MTs DDI Walimpong  antara lain 
kurangnya dana yang menyebabkan fasilitas di perpustakaan tidak lengkap, 
kurangnya partisipasi tenaga perpustakaan, kepala perpustakaan juga merangkap 
sebagai tenaga pendidik. Solusi yang dapat ditawarkan adalah diharapkan kepala 
madrasah mengikutsertakan kepala perpustakaan dan para staf dalam pendidikan 
atau pelatihan kepustakawanan, seminar, dan lain-lain. Begitu pula anggaran 
dapat memanfaatkan bantuan alumni dan donatur secara maksimal. Saran yang 
diberikan yaitu kepala madrasah diharapkan mampu mengkoordinasikan para staff 
dalam menjalankan tugas dan kepala perpustakaan mampu menjalankan perannya 
secara maksimal serta bertanggung jawab dengan baik.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu upaya yang dilakukan seorang pendidik 

dalam mengembangkan dan menuntun peserta didik melalui kegiatan 

pembelajaran serta pelatihan agar terbentuknya karakter dan watak yang baik. 

Menurut Undang-undang  tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1: 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 
negara.”

1
 

Perpustakaan adalah sarana untuk melestarikan bahan pustaka sebagai 

produk budaya, dan mempunyai fungsi sebagai sumber informasi tentang ilmu 

pengetahuan dan teknologi, serta budaya sebagai rangka pendidikan dan 

penunjang kehidupan bangsa, serta mendukung pembangunan negara.
2
 

Perpustakaan modern merupakan ruangan agar dapat mencari dam menemukan 

kabar atau berita dalam bentuk apapun, apakah informasi tersebut tersimpan di 

ruangan perpustakaan ataukah sebaliknya.3 Menurut UU Nomor 43 Tahun 2007 

tentang perpustakaan Bab I Pasal 1: 

“Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, 
dan karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna 
memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan 
rekreasi para pemustaka.”

4
 

                                                             
1
 Imam Machali dan Ara Hidayat, The Handbook Of Education Management ( Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2018), h. 478. 
2
 Sulistyo Basuki, “Pengantar Ilmu Perpustakaan”, Cet ke 3, (Bandung: Angkasa 

Bandung, 2019), h. 19 
3
 Irjus Indrawan dkk, “Manajemen Perpustakaan Sekolah”(Jakarta: Qiara Media, 

2020),h. 21. 
4
 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Perpustakaan Bab 

I Pasal 1, diakses dari https://library.usu.ac.id/bfd_download/uu-no-43-tahun-2007-tentang-

perpustakaan/, pada tanggal 11 September 2021 pukul 22.17 WITA.  

https://library.usu.ac.id/bfd_download/uu-no-43-tahun-2007-tentang-perpustakaan/
https://library.usu.ac.id/bfd_download/uu-no-43-tahun-2007-tentang-perpustakaan/
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Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang berada pada satuan 

pendidikan formal di lingkungan pendidikan sekolah dasar dan menengah yang 

merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah terkait dan pusat sumber daya 

pendidikan yang mendukung terwujudnya tujuan sekolah.
5
 Menurut Lasa Hs, 

perpustakaan sekolah pada dasarnya adalah sistem manajemen informasi yang 

dioperasikan oleh staf terdidik perpustakaan dan dokumentasi serta informasi 

yang pengelolaan dan penggunaannya memerlukan bangunan atau tata ruang, 

anggaran, tempat dan infrastruktur yang sesuai.
6
 Perpustakaan tidak hanya 

mengumpulkan dan menyimpan bahan pustaka, tetapi juga membantu siswa dan 

pengguna lain memperoleh bahan ajar yang mereka inginkan. Bagi guru, 

perpustakaan merupakan sumber referensi utama untuk memperoleh dokumen.
7
 

Membaca sangatlah penting karena dengan membaca seseorang dapat 

memperoleh pengertian yang lebih mendalam tentang bahan bacaan, dapat 

menganalisa aspek-aspek yang dibaca, serta dapat mengaotkan dengan aspek 

lainnya. Secara singkat dengan membaca akan memperoleh hasil, baik informasi, 

pengertian, pengetahuan, keterampilan, motivasi maupun fakta yang disajikan 

dalam buku bacaan.
8
 

Adapun ayat yang memerintahkan untuk membaca dijelaskan dalam QS. 

Al-Alaq/ 96:1, sebagai berikut: 

قِ ل ِخِ ِيِ ذِ اِل ِِبكِ ِرِ ِمِ اسِ ب ِا ِزِ قِ ا ِ  

 

                                                             
5
 Nurcahyono dkk, Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah, (Jakarta Pusat: 

Perpustakaan Nasional RI, 2015), h. 5. 
6
 Lasa Hs, Manajemen Perpustakaan sekolah, Cet ke 3, (Yogyakarta: Pinus Book 

Publisher, 2009), h. 12. 
7 

Hartono, “ Manajemen Perpustakan Sekolah”, Cet ke 1, (Yogyakarta:Ar-ruz Media, 

2016),h. 28. 
8
 Muhimmatul Farihah, “Peran Pustakaawan Dalam Meningkatkan Minata Baca Siswa 

Tunanetra di MTs Yaketunis”, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Yogyakarta, 2015, h.1.  
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Terjemahnya:  

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan ”
9
 

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah pada ayat 1 bahwa 

perintah untuk membaca guna lebih memantapkan hati. Bacalah wahyu-wahyu 

ilahi untuk membekali diri dengan kekuatan pengetahuan. “Bacalah” dengan 

syarat dilakukan dengan atau demi nama Tuhan yang selalu memelihara dan 

membimbing dan yang mencipta semua makhluk kapan dan di manapun.
1
 Jadi, 

Allah memerintahkan kepada semua manusia untuk “membaca”, dengan 

mempunyai makna yang sangat luas. Perpustakaan merupakan sarana yang dapat 

digunakan untuk membaca. 

Manajemen perpustakaan adalah proses mengatur, mengarahkan, 

membimbing, mengendalikan, mempengaruhi sumber daya perpustakaan 

sehingga dapat bekerja, berkarya, dan melakukan tugas-tugas kepustakawanan 

agar berjalan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tujuan perpustakaan.
10

 Terdapat 

beberapa fungsi manajemen dalam perpustakaan yaitu fungsi manajemen 

perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan.
11

 Keberadaan 

perpustakaan sekolah berfungsi sebagai media pendidikan, sebagai sarana 

pembelajaran dimana seluruh peserta didik mampu melaksanakan aktivitas 

pembelajaran secara perorangan maupun perkelompok.
12

 Tujuan pembangunan 

perpustakaan sekolah sebagian besar tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan 

tujuan penyelenggaraan pendidikan sekolah, yaitu membekali peserta didik 

                                                             
9 Kementrian Agama RI, A-l-Qur‟an dan Terjemahnya Edisi Transliterasi, (Solo: PT. 

Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015), h. 598 
1
 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Keserasian Al-Quran, (Jakarta: 

Lentera Hati,2003), h.392.  
10

 Iskandar, Manajemen dan Budaya Perpustakaan, (Bandung: Refika Aditama, 2016), h. 

2.  
11

 Sutarno NS,  Manajemen Perpustakaan Suatau Pendekatan Praktik, (Jakarta: Sagung 

Seto, 2016), h.160. 
12

 Lasa Hs, “Manajemen Perpustakaan Sekolah”, Cet ke 3, (Yogyakarta: Pinus Book 

Publisher, 2009), h.13. 
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dengan keterampilan dasar dan mempersiapkan masa depan pendidikan mereka 

pada sekolah menengah. Perpustakaan di sekolah, sebagai bagian keseluruhan 

dalam sekolah, berperan dalam pencapaian tujuan pendidikan dasar itu sendiri.
13

 

Ada empat pilar yang harus ada di dalam perpustakaan. Pertama, 

pustakawan adalah orang yang mengelola perpustakaan. Kedua, pemustaka atau 

pengguna fasilitas perpustakaan. Ketiga bahan pustaka, segala sesuatu yang berisi 

informasi yang disimpan atau disajikan oleh perpustakaan. Keempat gedung 

perpustakaan, fasilitas yang sangat penting dalam pengelolaan perpustakaan. 

Semua kegiatan dan program perpustakaan dirancang dan diatur di dalam 

gedung.
14

 

Dalam perpustakaan dibutuhkan petugas perpustakaan yang mampu  

mengelola perpustakaan dengan baik. Adapun tugas tenaga perpustakaan 

berhubungan dengan pemelihara perpustakaan seperti merencanakan bahan 

pustaka, mengklasifikasikan buku, mengkatalog buku, serta sebagainya. Kepala 

perpustakaan memiliki peran penting dalam mengelola perpustakaan. 

Diantaranya: 1) Kepala perpustakaan memiliki hak dan kewajiban dalam 

menjalankan peran yang diamanahkan. Kemampuan kepala perpustakaan dalam 

menjalankan segala aktivitas pengelolaan perpustakaan yang sesuai dengan 

perencanaan yang telah ditetapkan agar tujuan perpustakaan dapat tercapai secara 

efektif dan efisien, 2) kepala perpustakaan berperan sebagai manajer, 3) kepala 

perpustakaan sebagai administrator, dan 4) berperan sebagai leader.
15

 Kepala 

perpustakaan adalah orang yang melaksanakan proses pengelolaan dan 

optimalisasi sumber daya manusia (staf perpustakaan) untuk mencapai tujuan 

                                                             
13

 Andi Ibrahim, “Pengantar Ilmu Perpustakaan dan Kearsipan”(Jakarta: Gunadarma 

Ilmu, 2014), h. 35 
14

 Wiji Suwarno, “Perpustakaan dan Buku”, Cet ke II, (Depok: Ar-Ruzz Media, 

2015),h.33. 
15

 Imam Machali dan Ara Hidayat, The Handbook Of Education Management, 

(Jakarta:Prenadamedia Group, 2018), h. 110.  
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perpustakaan berdasarkan prinsip dan teori organisasi perpustakaan.
16

  Kepala 

perpustakaan sangat penting agar semua kegiatan dapat berjalan secara efektif dan 

efisien,baik dari sisi penataan ruangan, penataan buku-buku, meja baca, serta 

pelengkap lain yang berhubungan dengan berhasilnya penyelenggaraan 

perpustakaan. Meskipun sarana dan prasarana perpustakaan sekolah tersedia 

dengan lengkap, namun jika tidak dikelola dengan baik akan mengurangi minat 

pengguna berkunjung ke perpustakaan. Perpustakaan dapat berfungsi secara 

maksimal apabila kepala perpustakaan memperhatikan pengelolaan perpustakaan 

dengan baik. 

Dalam mengelola perpustakaan, seorang pustakawan perlu memperhatikan 

fungsi-fungsi perpustakaan yaitu, 1) fungsi edukatif, perpustakaan harus 

mendukung terwujudnya proses belajar mengajar dengan menyediakan buku-buku 

fiksi dan nonfiksi; 2) fungsi informasi, yaitu koleksi yang memberikan informasi 

atau jawaban yang dibutuhkan masyarakat seperti majalah, buletin, surat kabar, 

brosur, brosur, peta dan bahkan dilengkapi dengan alat bantu dengar (transparansi, 

proyektor, proyektor slide, proyektor film, televisi, VCR, dll.); 3) fungsi tanggung 

jawab administratif,  misalnya peserta didik yang terlambat mengembalikan buku 

akan didenda dengan maksud mendidik kearah tanggung jawab dan membiasakan 

siswa bersikap dan bertindak administratif. Fungsi ini diwujudkan dalam kegiatan 

sehari-hari perpustakaan sekolah, di mana setiap peminjaman dan pengembalian 

buku didaftarkan oleh tenaga perpustakaan; 4) fungsi penelitian, pengumpulan 

data atau informasi yang diperlukan; 5) fungsi hiburan, artinya perpustakaan 

sekolah digunakan sebagai wadah mengisi waktu senggang atau luang misalnya 

saat istirahat, membaca cerpen, novel, roman, majalah, koran, dll.
17

 

                                                             
16

  M. Reza Rokan, “Manajemen Perpustakaan Sekolah”, Jurnal Iqra 11, no. 01, (2017), 

h. 91. 
17

 Ibrahim Bafadal, “Pengelolaan Perpustakaan Sekolah”, Cet ke 10, (Jakarta: Sinar 

Grafika Offset, 2015),h. 6 
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Adapun kumpulan yang wajib berada dalam gedung perpustakaan sekolah 

adalah buku teks pelajaran, buku bacaan yang berupa buku fiksi, buku non fiksi, 

dan dan buku ilmiah seperti yang dijelaskan pada pasal 23 ayat 1 Bab VII 

Undang-undang RI Nomor 43 tahun 2007  tentang Perpustakaan 

Sekolah/Madrasah yaitu:  

“Perpustakaan 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”.

18
 

Berdasarkan hasil observasi awal di MTs DDI Walimpong  pada tanggal 

22 juni 2020 diperoleh informasi dari kepala perpustakaan yaitu ibu Hj. Salmah, 

S.Ag. mengatakan bahwa perpustakaan di madrasah tersebut masih perlu 

ditingkatkan, terutama dalam hal pengelolaan perpustakaan. Adapun permasalah 

yang didapatkan dari fungsi perencanaan yaitu tidak adanya perkembangan dalam 

merencanakan tujuan perpustakaan kedepannya, fungsi pengorganisasian dimana  

pembagian tugas staf perpustakaan hanya sebatas formalitas, semua tugas 

perpustakaan dilimpahkan kepada kepala perpustakaan, fungsi pelaksanaan 

dimana kurang maksimalnya staf perpustakaan dalam bekerja ditandai dengan 

melayani peserta didik pada peminjaman yaitu hanya menyodorkan buku 

peminjaman untuk ditulis sendiri oleh peserta didik. Begitupun dengan 

pengembalian buku. Kurangnya sumber refrensi terutama buku mata pelajaran, 

penataan buku yang kurang maksimal yang ditandai dengan ketidaksesuaian 

antara letak buku dengan katalog buku. Kurangnya fasilitas yang ada di dalam 

perpustakaan seperti kurangnya meja baca. Latar belakang pendidikan kepala 

perpustakaan dan para stafnya tidak sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

sehingga partisipasi dalam mengelola perpustakaan kurang maksimal. Dalam hal 

                                                             
18

 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan 

Sekolah/ Madrasah,  Jakarta: Library UNS, 2007. h. 22. 
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fungsi pengawasan, kepala perpustakaan tidak melakukan pengawasan kepada 

stafnya. Dengan adanya berbagai macam permasalahan tersebut, secara tidak 

langsung akan mengurangi minat peserta didik untuk mengunjungi perpustakaan.  

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti ingin meneliti tentang  Peran 

Kepala Perpustakaan dalam meningkatkan Manajemen Perpustakaan di 

MTs DDI Walimpong. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana gambaran peran kepala perpustakaan di MTs DDI Walimpong 

Kabupaten Soppeng? 

2. Bagaimana gambaran manajemen perpustakaan di MTs DDI Walimpong 

Kabupaten Soppeng? 

3. Faktor-faktor apakah yang menjadi pendukung dan penghambat kepala 

perpustakaan dalam meningkatkan manajemen perpustakaan di MTs DDI 

Walimpong Kabupaten Soppeng? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui peran kepala perpustakaan di MTs DDI Walimpong 

Kabupaten Soppeng. 

2. Untuk mengetahui manajemen perpustakaan di MTs DDI Walimpong 

Kabupaten Soppeng. 

3. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat kepala 

perpustakaan dalam meningkatkan manajemen perpustakaan di MTs DDI 

Walimpong Kabupaten Soppeng. 
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D.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Secara Teoritis 

a. Dapat menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, dan mengembangkan 

wawasan terkhusus pada manajemen perpustakaan di sekolah dan 

dijadikan sebagai persyarakatan meraih gelar sarjana. 

b. Dapat digunakan sebagai bahan refrensi bagi para pembaca maupun 

peneliti di masa mendatang dengan mengangkat masalah yang sama. 

2. Manfaat secara Praktis 

a. Dapat dijadikan bahan bacaan atau refrensi untuk keperluan peneliti. 

b. Dapat dijadikan sebagai masukan atau saran guna untuk meningkatkan 

kualitas manajemen perpustakaan sekolah. 

E. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian adalah batasan penelitian agar lebih jelas ruang 

lingkup yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada Peran Kepala 

Perpustakaan dalam meningkatkan Manajemen Perpustakaan di MTs 

DDI Walimpong Kabupaten Soppeng. 

2. Deskripsi Fokus 

a. Peran Kepala Perpustakaan 

Peran kepala perpustakaan adalah kemampuan seorang pemimpin 

dalam menjalankan aktivitas  manajemen yang sesuai dengan rencana 

yang telah ditetapkan. Peran kepala perpustakaan ditandai dengan 

indikator-indikator seperti  manajer, administrator, dan  leader.  
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b. Manajemen Perpustakaan 

Manajemen perpustakaan adalah proses pemanfaatan sumber daya 

manusia dan sumber daya lainnya untuk dapat mengelola bahan pustaka. 

Manajemen perpustakaan ditandai dengan indikator-indikator seperti 

mengatur, mengarahkan, membimbing, mengendalikan, dan mengawasi. 

F.     Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu 

Dalam kajian ini peneliti melakukan tinjauan berasal dari beberapa 

penelliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian, diantaranya yaitu: 

1. Khasanah, skripsi yang berjudul “Manajemen Perpustakaan MA Yayasan 

Pondok Pesantren Tahfidzul Qur‟an Matlaul Huda Ambarawa Pringsewu”. 

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif jenis deskriptif. 

Hasil penelitiannya adalah pelakasanaan manajemen perpustakaan sudah 

berjalan berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan. Namun masih terdapat 

beberapa indikator yang belum dilaksanakan antara lain: 1) standar koleksi 

belum ada terbitan berkala baik majalah maupun surat kabar; 2) layanan 

perpustakaan, untuk jam buka sampai tutup  perpustakaan dimulai pada pukul 

08.30-13.00 WIB. Hal ini belum memenuhi syarat standar nasional, yang mana 

jam buka perpustakaan sekurang-kurangnya 7 jam perhari; 3) belum ada 

poster, majalah dinding, dan lomba-lomba yang berkaitan dengan perpustakaan 

serta belum adanya kerjasama dengan perpustakaan sekolah lainnya; 4) standar 

tenaga perpustakaan, dimana jumlah tenaga perpustakaan masih kurang; 5) 

standar penyelenggaraan perpustakaan masih perlu  perbaikan dalam hal 

struktur organisasi perpustakaan maupun pada program perpustakaan.  Faktor 

penghambat manajemen perpustakaan yaitu  kurangnya sumber daya manusia  

pada bidang perpustakaan sehingga pelaksanaan, pengembangan, dan 

pencapaian perpustakaan belum berjalan secara efektif dan efisisen dalam 
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mencapai standar nasional perpustakaan. Adapun perbedaanya penelitian 

terdahulu hanya memfokuskan pada manajemen perpustakaan sedangkan pada 

penelitian ini mengaitkan antara peran kepala perpustakaan dengan manajemen 

perpustakaan. Persamaannya terletak pada Manajemen Perpustakaan.
19

 

2. Sari, skripsi yang berjudul “Peran Pengelolaan Perpustakaan Dalam 

Memberikan Pelayanan Bimbingan Pemakai Di Universitas Ida Banjumi 

Wahab Palembang”  Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) 

perpustakaan Universitas IBA Palembang melakukan kegiatan layanan 

bimbingan pengguna untuk mahasiswa baru setiap tahun. Sarana dan prasarana 

yang cukup lengkap membuat pengguna merasa nyaman dalam menyelesaikan 

pekerjaan rumahnya, meskipun koleksi cetak tidak memenuhi kebutuhan 

pengguna. 2) Pengelola perpustakaan lambat dalam merespon pengguna, 

sehingga kepuasan pengguna terhadap layanan perpustakaan menurun. 

Pelayanan perpustakaan telah memberikan rambu-rambu dalam menelusuri 

informasi. Namun, pemustaka tetap mengalami kendala karena ketidaktahuan 

dengan sistem yang dibuat. Adapun perbedaannya penelitian terdahulu 

membahas mengenai Pelayanan Bimbingan Pemakai dan penelitian ini 

membahas mengenai peran kepala perpustakaan. Persamaannya terletak pada 

pengelolaan perpustakaan. 
20

 

3. Misdar, skripsi yang berjudul “Peran Kepala Perpustakaan Dalam 

Meningkatkan Budaya Membaca Peserta Didik Di SMA Negeri 3 Kluet Utara” 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pustakawan dalam 

meningkatkan budaya membaca siswa. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

                                                             
19

 Ma’rifatul Khasanah,  Manajemen Perpustakaan Ma Ypptq Matlaul Huda Ambarawa 

Pringsewu, Skripsi, (Lampung: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung, 

2018), h. 69-75. 
20

 Rita Purnama Sari, Peran Pengelolaa Perpustakaan Dalam Memberikan Pelayanan 

Bimbingan Pemakai Di Universitas Ida Banjumi Wahab Palembang, Skripsi,  (Palembang: 

Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, 2015), h. 30-35. 
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disimpulkan bahwa  kepala perpustakaan sudah menjalankan perannya dengan 

baik  seperti menyediakan bahan bacaan yang sesuai dengan mata pelajaraan, 

dan juga menyediakan bahan bacaan lain yang mendukung mata pelajaran. 

Strategi yang digunakan kepala perpustakaan dalam meningkatkan budaya  

baca peserta didik yaitu: 1) guru memberikan tugas kepada peserta didik yang 

berhubungan dengan perpustakaan; 2) ketika guru tidak masuk kelas peserta 

didik diharuskan untuk berkunjung  ke perpustakaan. Hambata yang dihadapi 

pada saat meningkatkan budaya budaya baca yaitu kurangnya minat peserta 

didik, peserta didik kurang nyaman di perpustakaan, kurangnya sarana dan 

prasarana yang memadai, dan kurangnya dana untuk memajukan perpustakaan. 

Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas mengenai budaya 

membaca peserta didik sedangkan penelitian ini membahas mengenai 

manajemen perpustakaan. Sedangkan yang menjadi persamaan terletak pada  

peran kepala perpustakaan.
21

 

4. Imran, skripsi yang berjudul “Manajemen Perpustakaan Di Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) Negeri 1 Bajeng Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi  

Selatan”. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) 

manajemen perpustakaan SMP Negeri 1 Bajeng Kabupaten Gowa dalam 

meningkatkan kualitas perpustakaan dan minat baca yaitu dengan cara kepala 

perpustakaan membagi tugas kepada para staff agar dapat melakukan pekerjaan 

yang diberikan secara mandiri dan dibekali dengan ilmu agar dapat mengelola 

perpustakaan secara maksimal dan kepala perpustakaan mengadakan library 

pro bertujuan untuk mengubah sistem manual menjadi sistim computer serta 

mengadakan promosi perpustakan dengan mengadakan lomba yang berkaitan 

                                                             
21

 Nurdia Misdar, Peran Kepala Perpustakaan Dalam Meningkatkan Budaya Membaca 

Peserta Didik Di SMA Negeri 3 Kluet Utara, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Ar-Raniry, 2019), h. 43-46. 
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dengan dunia perpustakaan; 2) minat baca peserta didik masih kurang 

dikarenakan tidak adanya sosialisasi dari pihak sekolah yang mengharuskan 

untuk memanfaatkan koleksi yang ada di perpustakaan sewaktu istirahat. 

Kendala utama yang dihadapi oleh pihak perpustakaan SMP Negeri 1 Bajeng 

Kabupaten Gowa adalah keterbatasan Dana, SDM dan Fasilitas/Ruang 

Perpustakaan,  sehingga menghambat kegiatan perpustakaan dalam hal 

mengelolah perpustakaan. Adapun yang menjadi perbedaan yaitu penelitian 

terdahulu terfokus pada minat baca siswa atau peserta didik sedangkan 

penelitian terfokus pada Peran Kepala Perpustakaan. Sementara persamaanya 

yaitu terletak pada Manajemen Perpustakaan.
22

 

                                                             
22

 Muhammad Imran, Manajemen Perpustakaan Di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Negeri 1 Bajeng Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi  Selatan, Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin 

Makassar, 2015), h. 33-38. 
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  BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kepala Perpustakaan 

1. Pengertian Kepala Perpustakaan 

Menurut Poerwadarminta, kepala perpustakaan adalah tenaga yang 

berkompeten di bidang perpustakaan, informasidan dokumentasi, yang diberi 

tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara penuh oleh pejabat yang 

berwenang.
1
 Kepala perpustakaan merupakan sosok yang sangat berpengaruh 

dalam perpustakaan karena beliau yang mengerti dan memahami cara 

mengembangkan perpustakaan dengan baik.
2
 Kepala perpustakaan juga 

bertanggung jawab untuk mencapai tujuan perpustakaan dengan mengalihkan 

bawahannya ke tujuan yang telah ditentukan/disepakati untuk perpustakaan. 

Dalam hal ini pengelola perpustakaan diberi tugas melaksanakan fungsi 

manajerial, baik fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan tujuan perpustakaan 

maupun penciptaan suasana perpustakaan yang kondusif.
3
 

Perpustakaan dikelola oleh orang yang bertanggung jawab. Kepala 

perpustakaan adalah pustakawan sekolah atau guru dengan minimal 2 (dua) ijazah 

ilmu perpustakaan dan ilmu komputer atau 2 (dua) ijazah bidang lain dengan 

ijazah pendidikan di bidang yang dijalani.
4
 Kepala perpustakaan adalah orang 

yang memberikan dan melaksanakan kegiatan perpustakaan dalam usaha 

                                                             
1
 Nurdia Misdar, Peran kepala Perpustakaan Dalam Meningkatkan Budaya Membaca 

Peserta Didik di SMA Negeri 3 Kluet Utara, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Ar-Rainy, 2019), h.7.  
2
 Dida Anggara Dwipraja, Hubungan Antara Kepemimpinan Kepala Perpustakaan 

Dengan Kinerja Tenaga Perpustakaan,  Skripsi,  (Universitas Pendidikan Indonesia, 2019), h. 3.  
3
 Nurdia Misdar, Peran kepala Perpustakaan Dalam Meningkatkan Budaya Membaca 

Peserta Didik di SMA Negeri 3 Kluet Utara, Skripsi,  h. 17. 
4
 Anis Zohriah, Manajemen Perpustakaan Sekolah/ Madrasah,  Jurnal Tarbawi Jurnal 

Keilmu Manajemen Pendidikan, Vol. 04, No. 02, (2018), h. 163. 
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pemberian layanan kepada pengguna sesuai dengan misi yang di emban oleh 

lembaga berdasarkan ilmu perpustakaan, dokumentasi, dan informasi yang 

diperoleh melalui pendidikan.
5
 Bekerja pada basis pengetahuan, seorang 

pustakawan dituntut untuk terus memperdalam pengetahuan, memperluas 

wawasan,  memahami dan merespon teknologi informasi yang berubah dengan 

cepat.
6
 Seorang  kepala perpustakaan  juga harus mampu memotivasi peserta didik 

dalam memanfaatkan perpustakaan dan menjadikan suasana perpustakaan seperti 

yang diinginkan peserta didik.
7
 

2. Peran Kepala Perpustakaan 

Darmono menjelaskan dalam bukunya bahwa perpustakaan memberikan 

peran yang sangat berharga dalam meningkatkan aktivitas peserta didik serta 

meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran.
8
 Adapun beberapa peran 

pemimpin dalam suatu lembaga diantaranya yaitu: 

a. Sebagai Manajer 

Manajer memiliki tugas dan tanggung jawab untuk merencanakan, 

mengatur, mengkoordinasikan, dan mengendalikan sumber daya yang 

tersedia untuk melaksanakan program secara efisien, efektif, dan produktif.  

b. Sebagai Administrator 

Kepala perpustakaan sebagai administrator mempunyai fungsi antara 

lain: merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi berbagai 

bidang penunjang pendidikan, seperti: kurikulum, kantor kemahasiswaan, 

                                                             
5
 Sulistyo Basuki, Pengantar Ilmu Perpustakaan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 

1991), h.8. 
6
 Nurdia Misdar, Peran Kepala Perpustakaan Dalam Meningkatkan Budaya Membaca 

Peserta didik di SMA Negeri 3 Kluet Utara, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Ar-Rainy, 2019), h.18. 
7
 Sutarno NS, Perpustakaan dan Masyarakat, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2003), 

h.27. 
8
 Darmono, Perpustakaan Sekolah: Pendekatan Aspek Manajemen dan Tata Kerja, 

(Jakarta:Grasindo, 2007), h. 3. 



15 
 

 

personalia, perlengkapan, keuangan dan perpustakaan. Kepala perpustakaan 

sebagai administrator harus melakukan semua kegiatan administrasi dan 

bertanggung jawab atas pelaksanaan semua kegiatan administrasi. 

c. Sebagai Leader 

Kepala perpustakaan bertanggung jawab untuk mengarahkan seluruh 

sumber daya yang ada sehingga tercipta etos kerja dan produktivitas yang 

tinggi dalam mencapai tujuan. Pemimpin harus menentukan garis kebijakan, 

program dan operasi yang luas, dan bertanggung jawab atas implementasi 

semua kebijakan.
9
 

Beberapa peran yang  menentukan objek perpustakaan menjadi 

perencanaan perpustakaan dan sebagai penyedia informasi.
10

 Peran yang dapat 

dijalankan kepala perpustakaan  antara lain: 

1) Meningkatkan budaya  baca peserta didik  sebagai sarana pengembanagn 

keterapilan. 

2) Memperluas  wawasan dan informasi serta kemandirian belajar peserta 

didik. 

3) Meningkatkan pemanfaatan perpustakaan bukan saja terbatas pada bahan 

tercetak seperti jurnal, buku, majalah, dan sebagainya. Tetapi juga bahan 

rekaman dan multimedia. 

4) Meningkatkan mutu pembelajaran dengan menggunakan perpustakaan 

sebagai salah satu sumber belajar. 

5) Meningkatkan jumlah buku dan ragam isi  perpustakaan. 

6) Mendukung dan memperluas sasaran pendidikan sebagaimana digariskan 

dalam misi dan kurikulum sekolah. 

                                                             
9
 Imam Machali dan Ara Hidayat, The Handbook Of  Education Management, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2018), h. 110. 

10
 Pawit Yusuf, Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah, (Jakarta: PT Fajar 

Interpratama Mandiri, 2015), h.18. 
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7) Mengembangkan dan mempertahankan kelanjutan anak dalam kebiasaan 

dan keceriaan membaca dan belajar,  serta menggunakan perpustakaan. 

8) Memberikan kesempatan untuk memperoleh pengalaman dalam 

menciptakan dan menggunakan informasi untuk pengetahuan dan 

pemahaman. 

9) Mendukung peserta didik dalam pembelajaran dan praktek keterampilan 

mengevaluasi dan menggunakan informasi tanpa memandang media.
11

 

Pustakawan sekolah tidak hanya harus berurusan dengan pengelolaan 

buku, tetapi juga harus memiliki kekhususan yang berkaitan dengan masalah 

perpustakaan sekolah dan masalah pendidikan. Kepala perpustakaan wajib 

memiliki pengetahuan tentang perpustakaan sekolah dan memiliki keterampilan 

dalam mengelola perpustakaan sekolah.
12

 

Peran utama kepala perpustakaan dalam memenuhi tugas manajer 

perpustakaan, antara lain: 

a. Manajemen, yang harus mengatur, mengatur pelaksanaan dan 

melaksanakankeputusan atas perintah atasannya. 

b. Pengelolaan, khususnya pengelolaan sumber daya seperti: sumber daya 

manusia, keuangan dan material. 

c. Pengendaliaan, yaitu pengecekan situasi atau kondisi (checking) dari semua 

koleksi perpustakaan, dokumentasi, pengolahan, penyediaan layanan, 

kolaborasi dan kegiatan pengembangan perpustakaan. 
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 Ibrahim Bafadal, Pengelolaan Perpustakaan Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 
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 Nurdia Misdar, Peran Kepala Perpustakaan Dalam Meningkatkan Budaya Membaca 

Peserta Didik Di Sma Negeri 3 Kluet Utara, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Tarbiyah dan 
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d. Pembinaan, yaitu pengembangan semangat, kemampuan, keterampilan, 

pengalaman dan tatanan organisasi.
13

 

3. Kriteria Kepala Perpustakaan 

Kriteria untuk seorang kepala perpustakaan, menurut Bafadal 

mengungkapan bahwa: hendaknya seorang guru yang memiliki keahlian dan 

keterampilan di bidang perpustakaan sehingga penyelenggaraannya benar-benar 

terintegrasikan dengan proses belajar mengajar.
14

 Hal ini senada dengan pendapat 

R.Suryana yang dikutip oleh Dewi dan Suhardini menjelaskan bahwa 

perpustakaan memerlukan staf yang cukup berpengalaman untuk memenuhi 

tuntutan fungsi dan tujuan perpustakaan itu sendiri.
15

 

Menurut Suhernik ada beberapa kriteria untuk petugas perpustakaan antara 

lain sebagai berikut: 

a. Aspek Profesional 

Pustakawan Indonesia berpendidikan formal ilmu pengetahuan. Pustakawan 

dituntun gemar membaca, terampil, kreatif, cerdas, tanggap, berwwasan luas, 

berorientasi kedepan, maupun, objektif (berorientasi pada data) generalis 

disatu sisi, tetapi memerlukan disiplin ilmu, berwawasan lingkungan, menaati 

etika profesi pustakawan, mempunyai motivsi tinggi, berkarya dibidang 

kepustakawanan dan mampu melaksanakan penelitian dan penyuluhan. 

b. Aspek Penelitian dan Perilaku 

Pustakawan Indonesia harus bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

bermoral Pancasila, mempunyai tanggung jawab sosial, dan kesetiakawanan, 
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 Utarni, Perpustakaan dan Masyarakat, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), h. 
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memiliki etos kerja yang tinggi, mandiri, loyalitas yang tinggi terhadap 

profesi, luwes, komunikatif dan bersikap suka melayani, ramah dan simpatik, 

terbuka terhadap kritik dan saran, selalu siaga dan tanggap kemajuan dan 

perkembangan ilmu dan teknologi, disiplin tinggi dan menjunjung tinggi etika 

pustakawan Indonesi.
16

 

Sedangkan menurut Yusuf, kriteria yang harus dimiliki oleh petugas 

perpustakaan yaitu: 

a. Sikap Mental 

Pustakawan perpustakaan umum harus memiliki jiwa pengabdian  terhadap 

tugas-tugas dan fungsi-fungsi perpustaakaan umum sebagaimana sarana 

penunjang pendidikan formal dan non formal serta senantiasa bersedia 

membantu membimbing dan memberikan pelayanan kepada pengunjung 

secara terbuka dan suka rela sehingga tujuan perpustakaan dapat tercapai. 

b. Pengetahuan 

Seorang pustakawan harus berpengetahuan dan berwawasan luas agar dapat 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang dari pemustaka. Pustakawan 

harus selalu menambah pengetahuannya dengan memanfaatkan koleksi yang 

tersedia di perpustakaan dan mengikuti pendidikan, seminar, ceramah, dan 

kegiatan yang mendukung tugas perpustakaan.
17

 

4. Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Perpustakaan 

Pengelola perpustakaan harus memahami, menghayati dan menerapkan 

praktik manajemen dalam melaksanakan tugasnya. Setiap manajer memiliki 

empat fungsi yaitu perencanaan/planning, pengorganisasian/organizing, 
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 Suhernik, Superior dan Layanan Prima Sebagai Bentuk Layanan Berkualitas Bagi 

Pustakawan Profesional, Jurnal Buletin Media Informasi dan Komunikasi, November 2016. h. 73.  
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Ilmu Budaya, 2018), h.7. 
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pengarahan/actuating dan pengendalian/controling. Perencanaan merupakan 

proses dan aktivitas yang berlangsung terus menerus dari pemimpin (manajer).
18

 

Guru yang diangkat dengan gelar kepala perpustakaan harus memenuhi 

persyaratan tertentu dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan semangat. Selain 

itu, kepala perpustakaan juga perlu memahami dan memiliki pengetahuan di 

bidang manajemen seperti pemrograman, koordinasi, evaluasi  kegiatan dan juga 

bisa memimpin stafnya. Beberapa tugas dan kewajiban kepala perpustakaan yaitu 

sebagai berikut: 

a. Perencanaan pembangunan dan pengembangan perpustakaan sekolah 

biasanya dilakukan setiap awal tahun ajaran baru dan menggunakan seluruh 

sumber daya yang ada, baik SDM maupun fisik. 

b. Mengkoordinir dan mengawasi seluruh kegiatan perpustakaan sekolah agar 

segala sesuatunya berjalan sesuai dengan tujuannya. 

c. Jika lebih dari satu anggota staf membantu dalam melaksanakan tugasnya, 

direktur perpustakaan sekolah bertanggung jawab untuk menjaga semua 

anggota staf. 

d. Menetapkan pedoman khusus terkait dengan pembangunan dan peningkatan 

perpustakaan sekolah. 

e. Menjalin ikatan kerjasama dengan kepala sekolah, wakilkepala sekolah, 

seluruh guru yang masa jabatannya telah berakhir untuk meningkatkan 

efficiency dan effectiveness. 

f. Menjalin ikatan kerjasama dengan pihak eksternal, yaitu dengan perpustakaan 

di berbagai sekolah lain, dengan berbagai hal, misalnya bekerja sama untuk 

pengadaan bahan pustaka, memecahkan masalah manajemen, bekerja sama 
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dalam menyelenggarakan pameran buku, dan melakukan evaluasi 

perpustakaan, operasional perpustakaan sekolah. 

Pada dasarnya tugas dan tanggung jawab pustakawan sekolah lebih 

bersifat profesional daripada teknis. Artinya pustakawan tidak memerlukan 

keterampilan yang nyata, tetapi pustakawan sekolah harus mampu melakukan 

tugas-tugas teknis seperti merencanakan dan memilih bahan pustaka sesuai 

dengan kebutuhan, melakukan inventarisasi bahan-bahan pustaka kedalam buku 

induk dan buku inventaris, mengidentifikasi nomor kelas, mengkatalog dan 

melabel buku, membuat perlengkapan buku (kartu buku, barkot, slip tanggal), dan 

menyusun koleksi di rak buku. Ini tidak berarti bahwa pengelola perpustakaan 

nantinya harus berurusan dengan hal-hal teknis, tetapi pengetahuan ini merupakan 

prasyarat untuk pengendalian kualitas semua pekerjaan perpustakaan.
19 

Kepala perpustakaan madrasah memiliki tanggung jawab agar pemustaka 

dapat mendayagunakan perpustakaan dalam mendukung proses belajar mengajar. 

Kompetensi kepala perpustakaan madrasah dan petugas khususnya pada bagian 

layanan yang membutuhkan kompetensi meliputi pengetahuan (knowledge) 

misalnya memahami tujuan, visi, misi, peran, sumberdaya yang dikelola, dan 

pengadaan. Keterampilan (skill)misalnya terkait pencarian informasi yang 

tersedia. Sikap (attitude) seperti terwujud dalam perilaku sebagai tenaga 

profesional.
20

 

5. Kompetensi Kepala Perpustakaan 

Sebagai seorang pemimpin di perpustakaan, kepala perpustakaan harus 

memiliki kompetensi. Hal ini sesuai dengan Permendiknas nomor 25 tahun 2008 
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 Darmono, Perpustakaan Sekolah Pendekatan Aspek Manajemen dan Tata Usaha, 

(Jakarta: PT. Grasindo,2007), h. 52. 
20
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tentang standar tenaga perpustakaan sekolah. Dalam hal ini kompetensi kepala 

perpustakaan sekolah selaku tenaga perpustakaan diantaranya: 

a. Kompetensi  Manajerial 

1) Memimpin tenaga perpustakaan sekolah 

a) Mengarahkan tenaga perpustakaan untuk bekerja secara efektif dan 

efisien 

b) Menggerakkan tenaga perpustakaan untuk bekerj secara efektif dan 

efisisen 

c) Membina tenaga perpustakaan untuk pengembangan pribadi dan karir 

d) Menjadi teladan dan melaksanakan tugas 

2) Merencanakan program perpustakaan sekolah 

a) Merencanakan program pengembangan 

b) Merencanakan pengembangan sumber daya perpustakaan 

c) Merencanakan anggaran 

3) Melaksanakan program perpustakaan sekolah 

a) Melaksanakan program pengembangan 

b) Melaksanakan pengembangan sumber daya perpustakaan 

c) Memanfaatkan anggaran sesuai dengan program 

d) Mengupayakan bantuan finansial dari berbagai sumber 

4) Memantau pelaksanaan program perpustakaan sekolah 

a) Memantau pelaksanaan program pengembangan 

b) Memantau pengembangan sumber daya perpustakaan 

c) Memantau penggunaan anggaran. 

5) Mengevaluasi program perpustakaan sekolah 

a) Mengevaluasi program pengembangan. 

b) Mengevaluasi pengembangan sumber daya perpustakaan 
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c) Mengevaluasi pemanfaatan anggaran. 

b. Kompetensi Pengelolaan Informasi 

1) Mengembangkan koleksi perpustakaan sekolah 

a) Memiliki pengetahuan mengenai penerbitan. 

b) Memiliki pengetahuan tentang karya sastra indonesia dan dunia. 

c) Memiliki pengetahuan tentang sumber biografi tokoh nasional dan 

dunia. 

d) Menggunakan berbagai alat bantu seleksi untuk pemilihan materi 

perpustakaan. 

e) Mengkoordinasi pemilihan materi perpustakaan bekerja sama dengan 

tenaga pendidik bidang studi. 

f) Membuat kriteria tentang buku hadiah dan lembaga donor. 

g) Mengevaluasi dan menyeleksi sumber daya informasi. 

h) Bekerja sama dengan pemangku kepentingan dalam pengembangan 

koleksi. 

i) Melakukan pemesanan, penerimaan, dan pencatatan. 

j) Mendaya gunakan teknologi  tepat guna untuk keperluan perawatan 

bahan perpustakaan. 

2) Mengorganisasi Informasi 

a) Membuat deskripsi bibligrafis sesuai dengan standar nasional. 

b) Menentukan deskripsi subjek. 

c) Menggunakan daftar tajuk subjek dalam bahasa indonesia. 

d) Menjajarkan kartu katalog. 

e) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

pengorganisasian dan penelususran informasi. 
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3) Memberikan jasa dan sumber informasi 

a) Merancang dan memberikan jasa informasi, termasuk referensi. 

b) Menyelenggarakan jasa sirkulasi. 

c) Memiliki pengetahuan mengenai sumber referensi. 

d) Memberikan bimbingan penggunaan perpustakaan bagi komunitas 

madrasah. 

4) Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi 

a) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan 

kebutuhan. 

b) Membimbing komunitas madrasah dalam penggunaan teknologi 

informasi dan komunikasi. 

c. Kompetensi Kependidikan 

1) Memiliki wawasan kependidikan 

a) Memahami tujuan dan fungsi madrasah dalam konteks pendidikan 

nasional. 

b) Memahami kebijakan pengembangan kurikulum yang berlaku. 

c) Memahami peran perpustakaan sebagai sumber belajar. 

d) Memfasilitasi peserta didik untuk belajar mandiri. 

2) Mengembangkan keterampilan memanfaatkan informasi 

a) Menganalisis kebutuhan informasi komunitas madrasah. 

b) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi 

proses pembelajaran. 

c) Membantu komunitas madrasah menggunakan sumber informasi secara 

efektif. 

3) Mempromosikan perpustakaan 

a) Mengorganisasi promosi perpustakaan. 
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b) Menginformasikan kepada komunitas madrasah tentang materi 

perpustakaan. 

c) Membimbing komunitas madrasah untuk memanfaatkan koleksi 

perpustakaan. 

4) Memberikan bimbingan literasi informasi 

a) Mengidentifikasi kemampuan dasar literasi informasi pengguna. 

b) Menyusun panduan dan materi bimbingan literasi informasi sesuai 

dengan kebutuhan pengguna. 

c) Membimbing pengguna mencapai literasi informasi. 

d) Mengevaluasi pencapaian bimbingan  literasi informasi. 

e) Memotivasi dan mengembangkan minat baca komunitas madrasah. 

f) Menciptakan kiat  pengembangan perpustakaan madrasah. 

d. Kompetensi Kepribadian 

1) Memiliki integritas yang tinggi 

a) Disiplin, bersih, dan rapi. 

b) Jujur dan adil. 

c) Sopan, santun, sabar, dan ramah. 

2) Memiliki etos kerja yang tinggi 

a) Mengikuti prosedur kerja. 

b) Mengupayakan hasil kerja yang bermutu. 

c) Bertindak secara tepat. 

d) Fokus pada tugas yang diberikan. 

e) Meningkatkan kinerja. 

f) Melakukan evaluasi diri. 

e. Kompetensi Sosial 

1) Membangun hubungan sosial 
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a) Berinteraksi dengan komunitas madrasah. 

b) Bekerja sama dengan komunitas madrasah. 

2) Membangun komunikasi 

a) Memberikan jasa untuk komunitas madrasah. 

b) Mengidentifikasi komunikasi internal dan eksternal. 

f. Kompetensi Pengembangan Profesi 

1) Mengembangkan ilmu 

a) Membuat karya tulis dibidang ilmu perpustakaan dan informasi. 

b) Meresensi dan meresume buku. 

c) Menyususn pedoman dan petunjuk teknis di bidang ilmu perpustakaan 

dan informasi. 

d) Membuat indeks. 

e) Membuar abstrak 

2) Menghayati etika profesi 

a) Menerapkan kode etik profesi 

b) Menghormati hak atas kekayaan intelektual 

c) Menghormati privasi pengguna 

3) Menunjukkan kebiasaan membaca  

a) Menyediakan waktu untuk membaca setiap hari 

b) Gemar membaca.
21

 

B. ManajemenPerpustakaan 

1. PengertianManajemenPerpustakaan 

Manajemen berasaldari kata to manage yang berarti mengelola. 

Pengaturan dilaksanakan melalui proses  berdasarkan urutan dan fungsi-fungsi 
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manajemen. Oleh karena itu, manajemen merupakan suatu proses untuk mencapai 

tujuan yang direncanakan/diinginkan.
22

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

yang dikutip oleh Elva Rahmakh, manajemen adalah penggunaan sumber daya 

secara efisien untuk mencapai tujuan, dan pemimpin bertanggung jawab untuk 

menjalankan organisasi. Terkait dengan pengertian tersebut, manajemen 

mempunyai dua makna yaitu pemanfaatan sumber daya untuk mencapai tujuan 

dan peran seorang pemimpin untuk mengarahkannya.
23

 Perpustakaan juga 

diartikan sebagai bangunan, ruangan dengan koleksi buku yang terpelihara dengan 

baik yang dapat digunakan oleh penggunanya.
24

  Manajemen adalah kegiatan 

yang ditujukan untuk mencapai tujuan melalui pekerjaan orang lain. Lebih khusus 

lagi, manajemen memperhitungkan struktur dan sifat operasi kelompok untuk 

mencapai tujuan dengan menggunakan modal seminimal mungkin dalam bentuk 

waktu, uang, bahan dan hambatan.
25

 Manajemen adalah proses yang berfokus 

pada perhatian pada kegiatan sehari-hari yang membahas masalah isi dengan 

tujuan sekolah untuk kegiatan pengelolaan merupakan kegiatanyang 

mencerminkan adanya suatu sistem, saling berkaitan, dan terdiri atas berbagai 

faktor pendukung.
26

 

Perpustakaan berasal dari kata pustaka yang berarti buku, setelah 

menerima awalan per dan akhiran an menjadi perpustakaan yang artinya 

kumpulan koleksi atau buku-buku yang disebut serangkaian bahan pustaka.
27 

Perpustakaan dapat didefinisikan sebagai koleksi buku dan bangunan fisik sebagai 
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tempat koleksi buku yang disusun menurut sistem tertentu untuk kepentingan 

pengguna dan tempat untuk meningkatkan pengetahuan, pengetahuan, tempat 

rekreasi, dan tempat mencari hiburan.
28 

Esensi perpustakaan adalah pusat 

pembelajaran dan sumber informasi bagi penggunanya. Perpustakaan juga 

dipahami sebagai tempat untuk mengumpulkan buku untuk mengumpulkan dan 

menata buku sebagai sarana belajar siswa.
29

 

Manajemen perpustakaan membahas what dan how. Hal itu dapat 

dilakukan melalui konsep teori dan praktek agar perpustakaan dapat dikelola 

secara efektif dan efisien.
30

 Manajemen perpustakaan juga dapat dipahami sebagai 

proses pengelolaan dan optimalisasi sumber daya manusia (staf perpustakaan) 

untuk mencapai tujuan perpustakaan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen 

perpustakaan dan teori perpustakaan.
31

 

2. Unsur-unsur Manajemen Perpustakaan 

Pelayanan merupakan  salah satu unsur pendukung manajemen dalam 

suatu organisasi. Dalam meningkatkan mutu layanan unsur-unsur seperti man, 

money, material, mechine, metode, market dan layanan. Layanan merupakan 

ujung tombak bagaimana seseorang bisa memberikan jasa dan digunakan sebagai 

tolak ukur dalam menilai sejauh mana pelayanan terfokus pada peserta didik.
32

 

Agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik, maka perpustakaan harus 

memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 
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a. Fasilitas Gedung atau Ruangan Perpustakaan 

Fasilitas perpustakaan adalah aspek lain yang perlu dipertimbangkan 

ketika mengelola perpustakaan. Gedung perpustakaan merupakan tempat 

mengolah, menyimpan, dan menyiapkan koleksi. Diantara masalah perpustakaan 

seringkali muncul kekurangan fasilitas. Mulai dari minimnya ruang, minimnya 

koleksi, minimnya sarana penunjang dan infrastruktur lainnya.
33

 

Pada saat merencanakan fasilitas perpustakaan di sekolah, perlu 

memperhatikan beberapa hal berikut: 

1) Tata letak menunjukkan bahwa perpustakaan berfungsi seperti yang 

diharapkan. 

2) Memperhatikan aspek keindahan/estetika dan kenyamanan dalam mendesain. 

3) Pengguna mudah mengakses bahan dan informasi dalam perpustakaan. 

4) Memperhatiakan masalah keamana dan keselamatan dalam “arus lalu lintas”. 

5) Ruang harus disediakan sesuaikan kebutuhan pengguna, tentu juga untuk 

diperlukan dalam penyimpanan danpengolahan.
34

 

Gedung perpustakaan merupakan tempat pengolahan, penyimpanan dan 

penyiapan koleksi. Oleh karena itu, gedung perpustakaan harus memberikan 

keamanan dan kenyamanan baik bagi pustakawan pengelola koleksi maupun 

pengguna koleksi, serta koleksi itu sendiri.
35

 Untuk penataan ruangan 

perpustakaan yang optimal dan menujang keberhasilan tujuan perpustakaan maka 

pengelola perpustakaan harus memperhatikan aspek berikut: 

1) Aspek fungsional, adalah dalam menata  ruangan harus didukung dengan 

kinerja  petugas maupun pengguna perpustakaan. 
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2) Aspek psikologis, yaitu ruang dapat mempengaruhi aspek psikologis 

penggunanya. Artinya pengunjung perpustakaan merasa nyaman, dan bebas 

bergerak di sekitar perpustakaan, dan merasa tenang. 

3) Aspek estetika, yaitu penataan ruangan dan perabot yang digunakan harus 

ditata indah. 

4) Aspek keamanan bahan pustaka, merupakan faktor  keamanan bahan pustaka 

dalam kaitannya dengan faktor kerusakan alam dan faktor bahaya manusia.
36

 

b. Perlengkapan Perpustakaan 

Perlengkapan perpustakaan minimal harus memiliki meja beserta kursi 

kerja perpustakaan, meja beserta  kursi pembaca, meja dan kursi pelayanan, rak, 

buku, lemari buku, rak penitipan tas atau jaket pengunjung, rak majalah atau rak 

koran, karpet tempat shalat petugas atau pustakawan, tempat diskusi pengunjung 

atau siswa serta mesin ketik atau komputer. Fasilitas komputer terdiri dari: 

1) Komputer untuk pelayanan sirkulasi koleksi 

2) Komputer untuk kepala atau  direktur perpustakaan 

3) Komputer untuk bagian administrasi  

4) Komputer  untuk absen pengunjung 

5) Komputer untuk mencari koleksi atau informasi bagi pengunjung 

perpustakaan minimal sebanyak 5 unit komputer.
37

 

c. Koleksi 

Bagian yang harus ada dalam perpustakaan adalah koleksi. Tanpa 

memiliki koleksi yang mencukupi, memadai dan baik, perpustakaan tidak akan 
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melayani penggunanya dengan baik.
38

 Koleksi adalah kumpulan dari berbagai 

bentuk sumber informasi, dipilih sesuai dengan tujuan kurikulum masing-masing 

sekolah, mencakup dan mendukung semua bidang pembelajaran, dan memberikan 

pengetahuan umum sesuai dengan tingkat kecerdasan dan kemampuan 

membaca.
39

 

Koleksi dapat diartikan sebagai perpustakaan atau bahan sejenis yang 

dikumpulkan, dikelola, dan diproses menurut standar tertentu. Pengelolaan 

koleksi yang baik akan menentukan sukses tidaknya suatu program perpustakaan 

sekolah. Jika tidak ditangani dengan baik, koleksi akan menjadi koleksi atau 

tumpukan yang tidak berarti. Salah satu ciri koleksi perpustakaan sekolah adalah 

diverifikasi jenis sumber daya atau bahan perpustakaan, yang tergantung pada 

kebutuhan guru, ukuran atau kuantitas koleksi, dan bagaimana mereka diakses dan 

diperbarui.
40

 

d. Staf Pengelola Perpustaakaan  

Sumber daya manusia atau pegawai perpustakaan merupakan kunci utama 

keberhasilan perpustakaan. Manajemen perpustakaan membutuhkan seorang guru 

yang memiliki pengalaman yang cukup dalam manajemen, memiliki ide-ide 

kreatif, dan bekerja secara profesional di perpustakaan. Guru perpustakaan harus 

mampu mengelola perpustakaan, memahami visi dan misi sekolah, serta 

memahami kurikulum  yang diterapkan di perpustakaan. Kedua, tenaga 

pendukung. Biasanya dipilih dari mereka yang memiliki keterampilan teknis 

dalam ilmu perpustakaan dan mereka yang membantu guru dan pustakawan dalam 
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mengelola perpustakaan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, pengelola 

perpustakaan yang memiliki kemampuan khusus dalam manajemen perpustakaan 

seperti membuat katalog, mengelola referensi, mengelola koleksi multimedia, 

merancang program khusus seperti keterampilan membaca, dll. Keempat, 

pustakawan peserta didik juga dapat berperan sebagai pustakawan, terutama 

ketika sumber daya manusia sekolah terbatas. Pustakawan dengan pelatihan 

jangka pendek setidaknya bisa membantu layanan perpustakaan.
41

 Perpustakaan 

tidak akan berjalan dan berkembang tanpa adanya pustakawan. Pustakawan harus 

mempunyai kinerja yang baik, semangat yang tinggi untuk melayani, 

mempermudah dalam melayani dan memuaskan pengunjung. Seorang pustakawan 

harus profesional, mampu memahami tugas pokok dan tata kerja di 

perpustakaan.
42

 Perpustakaan bukan sekedar gudang buku, tetapi juga pusat 

sumber informasi. Para pustakawan merupakan tenaga profesional yang mencari, 

mengelola, dan menyajikan informasi.
43

 

e. Sumber Dana 

Sumber dana merupakan faktor penting, karena setiap aktivitas pengadaan 

buku atau kegiatan lain memerlukan biaya. Sumber pembiayaan adalah sarana 

guna menjamin ketersedia anggaran pendapatan dan belanja setiap tahunnya. 

Semakin besar alokasi dana maka semakin leluasa perpustakaan dikelola dalam 

rangka peningkatan kualitas layanan.
44

 Pendanaan merupakan masalah yang 

seringkali menjadi “mimpi buruk” untuk sebagian staf perpustakaan dalam 

memberikan perkembangan bagi perpustakaannya. Pembiayaan harus diatur 

sebaik mungkin.
45
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Rencana pembiayaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

pembiayaan rutin sekolah. Kegiatan pendanaan perpustakaan erat kaitannya 

dengan kegiatan pembelian. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 

merencanakan pembiayaan: 

a. Pertimbangkan biaya pengiriman, pengemasan ulang, pajak,dll. 

b. Usahakan mendapatkan 30% fiksi dan 70% nonfiksi, menyesuaikan 

kebutuhan peserta didik.  

c. Rencana pembiayaan harus berkelanjutan dari tahun ketahun. 

d. Setiap sekolahatau lembaga mungkin memiliki format pendanaan yang 

berbeda. 

e. Dana untuk buku atau koleksi yang rusak atau hilang. 

f. Memastikan bahwa setiap penarikan dicatat dengan benar untuk tujuan 

akuntabilitas. 

g. Pendanaan dokumen akan sangat berguna untuk mengelola biaya operasional 

perpustakaan. Dokumen pendanaan sekolah akan sangat membantu staf 

dalam mengelola biaya operasional perpustakaan. 

h. Pastikan proses pemilihan bahan perpustakaan mempertimbangkan rencana 

pendanaan yang ada. 

i. Buat diagram pendanaan yang menguraikan semua proses selama satu 

tahun.
46

 

3. Fungsi-fungsi Manajemen Dalam Perpustakaan 

Fungsi manajemen planning (perencanaan), organizing 

(pengorganisasian), actuating (penggerakan) dan controling (pengawasan) 

dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi perpustakaan.
47

 Fungsi-fungsi 

manajemen diantaranya yaitu: 
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a. Planning (Perencanaan) 

Menurut Usman yang dikutip oleh Prastowo perencanaan merupakan 

proses pengambilan keputusan tentang beberapa pilihan (options) tentang tujuan 

dan metode yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan, serta memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya. 

Perencanaan dilakukan secara terstruktur dan berkaitan.
48

 Pengelolaan 

perpustakaan sangat membutuhkan perencanaan. Perencanaan akan menentukan 

seberapa baik perpustakaan sekolah dapat berfungsi dan mendukung proses 

pembelajaran yang inovatifdi sekolah.
49

 

Untuk mewujudkan manajemen perpustakaan yang baik, maka 

perencanaan perpustakaan perlu:  

1) Pengembangan profesional guru khusus untuk perpustakaan. 

2) Memperhatikan keterampilan dan prosedur yang diperlukan untuk 

mengelola perpustakaan secara efektif, dari perpustakaan yang sudah ada 

hingga perpustakaan yang berfungsi dengan baik. 

3) Mengembangkan kebijakan dan prosedur dengan prinsip-prinsip yang 

memperbaharui visi perpustakaan sekolah. 

4) Menunjukkan hubungan antara sumber informasi dengan tujuan dan 

prioritas sekolah, serta program perpustakaan. 

5) Mendemonstrasikan peran pustakawan melalui rencana pengelolaan.
50

 

b. Organizing (Pengoranisasian) 

Menurut Ranupandojo yang dikutip oleh Machali dan Hidayat, organisasi 

adalah kegiatan untuk mencapai tujuan yang dicapai oleh sekelompok orang, yang 
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dilakukan dengan membagi tugas, tanggung jawab, dan wewenang di antara 

mereka, menentukan siapa pemimpin, agama, dan berdiri untuk berintegrasi 

secara aktif dengan satu sama lain.
51

 Sedangkan menurut Terry, organisasi adalah 

aktivitas/kegiatan dasar dari manajemen.
52

 Organisasi dibuat untuk 

mengumpulkan dan mensintesiskan semua sumber daya yang diperlukan dalam 

perencanaan, khususnya sumber daya manusia, sehingga aktivitas yang bertujuan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif 

dan efisien. Organisasi memungkinkan orang untuk bertemu dalam satu atau lebih 

kelompok untuk melakukan tugas yang berbeda. Tujuan organisasi adalah untuk 

membantu orang-orang bekerja sama secara efektif dalam suatu organisasi atau 

institusi. Organisasi memerlukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung 

jawab yang rinci sesuai dengan bidang dan batas wewenangnya. Pengorganisasian 

berarti menciptakan suatu struktur dengan bagian-bagian yang terintegrasi 

sehingga memiliki hubungan yang saling mempengaruhi.
53 

Sumber daya perpustakaan terdiri dari delapan aspek-aspek perpustakaan 

yaitu organisasi dan tata laksana, gedung atau ruangan, sarana dan prasarana, 

koleksi perpustakaan, layanan perpustakaan, anggaran, tenaga 

pengelola/pustakawan, pemustaka. Dengan kedelapan elemen perpustakaan 

tersebut, berarti pengelola perpustakaan sekolah/madrasah telah mampu 

menyelenggarakan pengelolaan sumber daya perpustakaan dengan baik.
54
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c. Actuating (Pergerakan) 

Penggerak merupakan bagian fungsi manajemen yang melaksanakan hasil 

perencanaan dan pengorganisasian. Actuating adalah upaya untuk mengalihkan 

atau mengarahkan pekerjaan dan menggunakan kesempatan yang tersedia untuk 

melakukan pekerjaan secara bersamaan. Tindakan organisasi juga didefinisikan 

sebagai keseluruhan proses pemberian alasan kerja kepada bawahan agar mereka 

mau bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi.
55

 

Misi dan fungsi perpustakaan madrasah adalah mengintegrasikan akses, 

baik fisik maupun semua sumber belajar yang sesuai di dalam dan di luar sekolah. 

Perpustakaan sekolah memiliki fungsi dan peran sebagai berikut: 1) Mendukung 

dan mempertegas tujuan pendidikan seperti yang tertuang dalam misi dan 

program sekolah, 2) Membangun dan memperkuat kebiasaan membaca dan 

belajar pada siswa dan penggunaan perpustakaan seumur hidup, 3)Memberikan 

kesempatan untuk belajar melalui pengalaman dalam penciptaan dan penggunaan 

informasi untuk pengetahuan, pemahaman, fantasi kecerdasan dan kegembiraan. 

4) Membantu siswa dalam belajar dan keterampilan, serta dalam mengevaluasi 

penggunaan informasi tanpa memandang bentuk, format, atau media, termasuk 

kepekaan terhadap bentuk komunikasi dan masyarakat; 5) Memberikan akses 

kesumber informasi lokal, regional, nasional dan global dan kesempatan kepada 

siswa untuk berbagai ide, pengalaman dan pendapat, 6) menyelenggarakan 

kegiatan yang meningkatkan kesadaran dan kepekaan sosial budaya, 7) 

menciptakan kerjasama antara siswa, guru, kepala sekolah, dan orangtua siswa 

untuk mencapai tujuan misi sekolah, 8) Menyatakan konsep bahwa kebebasan 

berpikir dan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi sangat penting 

bagi pendidikan warga negara Indonesia yang bertanggung jawab dan demokratis, 
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dan 9) menggalakkan minat dan kebiasaan membaca sebagai sumber informasi 

sosial dan menggunakan jasa sekolah perpustakaan untuk semua sekolah 

komunitas dan komunitas ekstrakurikuler.
56

 

d. Controlling (pengawasan) 

Pengawasan adalah pengendalian segala kegiatan mulai dari proses 

perencanaan, pengorganisasian dan mobilisasi. Monitoring adalah suatu proses 

dan serangkaian kegiatan untuk memastikan bahwa suatu pekerjaan dapat 

dilaksanakan sesuaidengan rencana tertentu.
57

 Monitoring merupakan kegiatan 

membandingkan atau mengukur apa yang telah dilakukan atau dilakukan terhadap 

karakteristik rencana yang telah ditentukan.58  Pengawasan yang baik memerlukan 

langkah-langkah pemantauan seperti menetapkan tujuan untuk kualitas pekerjaan 

yang diharapkan berupa standarfisik, standar biaya, standar model, standar 

pendapatan, standar program, mengukur dan mengevaluasi kegiatan terhadap 

standar tujuan yang telah ditentukan dan melakukan tindakan korektif.
59

 

4. Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Perpustakaan 

Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi manajemen 

perpustakaan yaitu:  

a. Prosedur dan kebijakan 

Prosedur adalah sarana atau cara dimana kegiatan dan tindakan dapat 

melaksanakan rencana tertentu atau menerapkan kebijakan. Kebijakan itu sendiri 

mengacu pada mengapa atau apa prinsip organisasi (sekolah/perpustakaan). 

Terkadang kebijakan terhadap perpustakaan sekolah sangat dipengaruhi oleh 
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kondisi politik yang melingkupinya, baik itu sekolah atau pemilik sekolah, Dinas 

pendidikan, pemerintah atau mungkin dinas pendidikan staf perpustakaan harus 

memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana mengelola perpustakaan 

secara efektif, meliputi pendanaan, administrasi, bantuan perpustakaan guru, dan 

faktor terkait lainnya. Hal-hal yang harus dilakukan oleh pustakawan mengenai 

prosedur dan kebijakan adalah: 

1) Tinjau sumber daya yang Anda miliki dan tentukan sesuai dengan 

kebutuhan dan perubahan kebijakan sekolah. 

2) Berkonsultasi, berhati-hati dan tetap up to date dengan prosedur lokal 

untuk sirkulasi, pemesanan perpustakaan, dll. 

3) Membuat pernyataan visi perpustakaan sekolah sesuai dengan aturan yang 

ada.  

4) Mengetahui pedoman sekolah baru tentang perpustakaan sekolah. 

5) Perpustakaan juga harus melakukan perencanaan strategis untuk 

menetapkan kebijakan dan prosedur perpustakaan. 

b. Koleksi 

Koleksi didefinisikan sebagai perpustakaan atau bahan serupa yang 

dikumpulkan, dikuratori, dan diproses menurut kriteria tertentu. Salah satu ciri 

koleksi perpustakaan sekolah adalah keragaman jenis sumber daya atau bahan 

perpustakaan tergantung pada kebutuhan guru, ukuran atau kuantitas koleksi, dan 

cara diakses dan diperbarui tanggalnya. Beberapa hal yang termasuk dalam 

pengelolaan koleksi antara lain: 

1) Pemetaan koleksi dankurikulum 

2) Seleksi kebijakan dan prosedur 

3) Kegiatan katalogisasi 

4) Pemilahan/Weeding 
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5) Rencana pengembangan koleksi. 

c. Pendanaan dan pengadaan 

Pendanaan dapat direncanakan dengan mengevaluasi tujuan pengumpulan 

dan pengembangan program yang akan dilaksanakan. Rencana pendanaan dapat 

disusun dan diterbitkan dalam dokumen perencanaan untuk perpustakaan sekolah. 

Kegiatan pembiayaan erat kaitannya dengan kegiatan pengadaan meliputi 

perolehan koleksi, fasilitas, tempat, peralatan dan lain-lain. 

d. Fasilitas 

Prasarana perpustakaan merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam 

proses  pengelolaan sekolah. Adapun faktor-faktor  yang harus diperhatikan dalam 

membeli peralatan perpustakaan, yaitu:: 

1) Nyaman (Comfort) 

2) Terbuka (Welcome) 

3) Kemudahan bagi pengguna (User Friendly)  

e. Manajemen SDM 

Faktor penting lainnya dalam pengelolaan perpustakaan sekolah adalah 

persoalan sumber daya manusia (SDM) yang mereka kelola. Pengelola 

perpustakaan adalah kunci keberhasilan perpustakaan, inovasi dan ide-ide 

kreatifnya akan membawa perpustakaan menjadi perpustakaan yang berdaya guna 

dan juga nyaman digunakan oleh peserta didik dan guru. Beberapa sumber daya 

manusia dalam perpustakaan sekolah: 

1) Pustakawan dan guru, yang bertanggung jawab penuh terhadap 

perpustakaan. Anda harus bisa mengelola perpustakaan, memahami visi 

dan misi sekolah, dan juga memahami kurikulum yang digunakan di 

perpustakaan. 
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2) Staf pendukung, biasanya dipilih dari staf dengan keterampilan teknis 

kepustakawanan dan yang akan membantu pustakawan dalam mengelola 

perpustakaan dalam kehidupan sehari-hari. 

3) Staf departemen, biasanya staf dengan keterampilan manajemen 

perpustakaan tertentu, seperti pembuatan OPAC, katalogisasi, manajemen 

koleksi referensi, manajemen koleksi multimedia, merancang program 

khusus seperti keterampilan membaca, dll. 

4) Pustakawan siswa dapat dijadikan sebagai pustakawan, apalagi jika 

sumber daya manusia di sekolah terbatas. 

f. Perencanaan 

Perencanaan sangat penting dalam pengelolaan perpustakaan. Sejauh 

manaperpustakaan sekolah dapat berfungsi dengan baik dan mendukung proses 

pembelajaran yang inovatif di sekolah ditentukan oleh perencanaan.60 

Perpustakaan sekolah belum bisa melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya, 

karena ada beberapa faktor yang yang dipertimbangkan oleh pustakawan, 

diantaranya: 

a. Kendala manajemen perpustakaan sekolah  

Secara umum, perpustakaan di Indonesia masih memiliki berbagai 

hambatan yang menghalangi mereka untuk berfungsi sebagaimana mestinya. 

Kendala tersebut muncul dari dua aspek. Pertama, aspek struktural dalam pasal 

tersebut administrasi sekolah kurang memperhatikan letak perpustakaan sekolah. 

Kedua, aspek teknis yaitu keberadaan perpustakaan sekolah tidak didukung oleh 

aspek teknis yang dibutuhkan sekolah, seperti personel, sumber daya dan sarana 

prasarana. 
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b. Kebijakan pengembangan koleksi  

Perolehan bahan pustaka merupakan proses perolehan bahan pustaka yang 

dibutuhkan perpustakaan dan umumnya didasarkan pada kebutuhan pengguna jasa 

perpustakaan. Namun, sebelum perolehan buku berlangsung, pustakawan terlebih 

dahulu harus memperhatikan proses-prosesnya agar perolehan buku tersebut 

tidaksia-sia. Prosedur ini meliputi: 

1) Survei pengguna atau analisis kebutuhan pengguna.  

2) Seleksi yang berhubungan dengan budget yang dibagi dengan adil.  

3) Proses pengadaan buku yang merujuk pada prinsip–prinsip pengembangan 

koleksi. 

c. Sistem layanan perpustakaan  

Secara umum, ada dua jenis sistem layanan perpustakaan, layanan tertutup 

dan layanan terbuka. Pemilihan sistem layanan terbuka atau tertutup tergantung 

pada beberapa faktor, yaitu sekolah memiliki staf seperti pengelola perpustakaan 

yang sangat dibutuhkan untuk dapat mengelola dan mengoperasikan 

perpustakaan. Dibandingkan dengan melakukan administrasi teknis, umumnya 

memiliki tugas dan tanggung jawab tingkat tinggi. Seorang guru atau pegawai tata 

usaha sekolah yang ditunjuk untuk memimpin perpustakaan sekolah harus cakap 

dalam pengelolaan perpustakaan, mengikuti perkembangan kurikulum, berjiwa 

edukatif, dan mampu menerapkannya dalam bentuk kiat-kiat membaca dan 

memimpin untuk melaksanakan urusan teknis/administrasi.61 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian merupakan penelitian jenis deskriptif kualitatif. Penelitian 

berlokasi di  MTs DDI Walimpong Desa Barae Kecamatan Marioriwawo 

Kabupaten Soppeng.  

B. Sumber Data 

1. Sumber Data Primer 

Data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber utama, dalam hal itu 

kepala Madrasah, kepala perpustakaan, tenaga pendidik dan peserta didik. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder, yaitu data yang mendukung data primer berupa dokumen-

dokumen tertulis, foto, gambar yang berkaitan dengan objek yang diteliti. 

C. TeknikPengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi (pengamatan) adalah suatu kegiatan untuk memperoleh 

informasi yang diperlukan untuk menyampaikan gambaran nyata suatu peristiwa 

atau kejadian, menjawab pertanyaan penelitian, memahami dan mengevaluasi 

perilaku manusia, yaitu mengukur aspek-aspek tertentu dan memberikan umpan 

balik atas pengukuran tersebut.
1
 Observasi yang maksud adalah melakukan 

pengamatan dan melihat manajemen perpustakaan di MTs DDI Walimpong. 

 

 

                                                             
1
 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Cet.I, ( Yogyakarta, Pustaka Baru Press 

2014), h. 32. 
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2. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi lisan untuk 

memperoleh informasi penting yang diinginkan. Kegiatan wawancara merupakan 

sarana pengumpulan informasi dengan mengajukan serangkaian pertanyaan secara 

lisan, dan pertanyaan tersebut juga harus dijawab secara lisan.2 Jenis wawancara 

yang digunakan adalah wawancara tak terstruktur (Unstructured Interview)  atau 

sering disebut dengan wawancara mendalam. Wawancara ini bertujuan untuk 

memperoleh bentuk informasi dengan susunan pertanyaan dan kata-kata dalam 

setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan 

kebutuhan dan kondisi saat wawancara.
3
 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan  pelengkap dari penggunaan metode observasi 

dan wawancara, penggunaan dokumentasi dalam penelitian menguatkan hasil 

observasi dan wawancara sehingga lebih dapat dipercaya.
4
 Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen 

yang diambil dalam penelitian ini adalah foto.  

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen merupakan alat bantu yang menggunakan suatu metode dalam 

melakukan penelitian. Alat penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan 

peneliti untuk mengumpulkan data guna mempermudah penelitian dan 

meningkatkan hasil yang lebih tepat, lebih kompleks dan lebih terstruktur 

                                                             
2
 Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2009), h. 179. 
3 Deddy Mulyana,  Metode Penelitian Kualitatif, Cet. IV, (Bandung: Remaja Rosada 

Karya, 2004), h.181. 
4
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. 

h. 329. 
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sehingga lebih mudah untuk diolah.
5
 Instrumen yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah pedoman wawancara. 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data adalah suatu proses secara sistematis menemukan dan 

mengumpulkan data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi dengan cara mengelompokkan data, menguraikannya dalam satuan-

satuan, mensintesiskannya, mengelompokkannya ke dalam pola-pola, 

memilihnya, dan menarik kesimpulan sehingga dapat digunakan sendiridan 

lainnya mudah dipahami.
6
 Miles dan Huberman dalam Sugiyono mengemukaan 

bahwa: 

"Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 
berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah 
jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan 
conclusion drawing/verification".

7
 

Data yang terkumpul akan diolah oleh peneliti agar mempunyai makna 

melalui penggunaan teknik pegolahan data meliputi reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan. 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilah apa yang paling penting. 

Pengurangan data dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan 

peneliti dalam melakukan penelitian lebih lanjut.
8
 Dalam penelitian ini data 

direduksi dengan terlebih dahulu mengkategorikan dan mengelompokkan  sesuai 

fokus masalah yang ada.  

 

                                                             
5 

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2007), h. 136. 
6
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatuf, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2018), h. 244.  
7 
 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif R&D, h. 246. 

8
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&G,(Bandung: Alfabeta, 2010)h. 338. 
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b. Penyajian Data (Data Display) 

Data dapat disajikan dalam berbagai bentuk seperti deskripsi singkat, 

diagram, hubungan antar kategori, diagram alir, dan sejenisnya. Penyajian data 

merupakan kumpulan informasi yang saling berkesinambungan dan sistematis 

agar dapat dilakukan penarikan kesimpulan. Dengan kata lain, penyajian data 

adalah kumpulan informasi yang disusun secara sistematis untuk memungkinkan 

ditariknya kesimpulan sebagai hasil penelitian.
9
 

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification) 

Langkah analisis data yang ketiga adalah menarik kesimpulan verifikasi. 

Kesimpulan pertama bersifat pendahuluan ketika tidak ada bukti kuat untuk 

mendukung pengumpulan data tingkat selanjutnya. Jika dalam menarik 

kesimpulan didukung oleh bukti yang benar atau valid dan stabil ketika penelitian 

kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang ditarik adalah kesimpulan yang 

menyakinkan atau kredibel.
10

 

F. Uji Validitas Data 

Verifikasi keabsahan data dapat divalidasi ketika tidak terdapat perbedaan 

antara apa yang didapatkan peneliti dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan 

objek yang diteliti. Dengan menguji keabsahan data dalam penelitian ini, maka 

kredibilitas data dapat diverifikasi. Verifikasi kredibilitas atau keyakinan dan 

kepercayaan data dari hasil penelitian kualitatif, seperti memperluas pengamatan, 

meningkatkan daya tahan penelitian, triangulasi, diskusi dengan rekan kerja, 

analisis kasus negatif dan kontrol.
11 

Triangulasi adalah metode penelitian yang 

menggunakan kombinasi beberapa strategi dalam penelitian untuk mengumpulkan 

                                                             
9
 Masykuri Bakri,  Metode Penelitian Kualitatif: Tinjauan Teoritis dan Praktek, 

(Surabaya: Visipress Media, 2009), h. 183. 
10

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&G 

(Bandung: Alfabeta: 2010), h. 252. 
11

  Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta, 2008), h. 365. 
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data/informasi.
12

  Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan cara  

mengecek data yang telah diperoleh  melalui beberapa informan lainnya.

                                                             
12

 Wirawan, Evaluasi: Teori, Model, Metodologi Standar, Aplikasi, dan Profesi, Cet. III, 

(Depok: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 217 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Profil Madrasah Tsanawiyah DDI Walimpong Kabupaten Soppeng 

Nama Madrasah : MTs DDI Walimpong  

NPSN  : 40303822  

Nomor Statistik : 212909010004 

Akreditasi  : Peringkat B  

Alamat   : Walimpong 

Desa/ kelurahan : Barae 

Kecamatan : Marioriwawo 

Kabupaten : Soppeng 

Provinsi   : Sulawesi Selatan 

Koden Pos  : 90862 

Tahun berdiri : 1 agustus 1968 

Nama Yayasan : Darul Dakwah Wal’irsyad 

Visi dan Misi MTs DDI Walimpong 

Visi  : Beriman, Berilmu, dan Beramal Shaleh 

Misi :  

1) Menumbuhkan penghayatandan melaksanakan bimbingan 

keagamaan sehingga meningkatkan keimanan dan ketakwaan 

kepada Allah SWT. 

2) Melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar secara efektif. 

3) Menggali dan meningkatkan potensi siswa agar berkembang secara 

optimal. 

4) Menumbuhkan semangat bersaing secara sehat dan kompetitif. 
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Tujuan :  

1) Meningkatkan kompetensi guru yang memenuhi standar 

kelayakan dalam pelaksanaan pembelajaran. 

2) Meningkatkan kemampuan siswa untuk mengembangkan diri 

sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan berdasarkan jiwa 

islami. 

3) Mendorong lulusan yang kompeten, berkualitas, berprestasi, 

berakhlak mulia, dan beriman kepada Allah SWT. 

4) Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler yang dapat menumbuhkan 

kreatifitas dan kepedulian sosial. 

1. Keadaan Tenaga Pendidik MTs DDI Walimpong 

Tabel 4.1 Tenaga Pendidik MTs DDI Walimpong 

No. Nama/ NIP L/P Jabatan Alamat Ket 

1 

Muliadi, S.Ag., 
MM. 
1972091520071102
5 

L 
Kepala 
Madrasah 

Walimpong  - 

2 

Jukriani B, S. Ag. 
1970093020070120
13 

P 
Wakamad 
Kurikulum 

Soga  GBS 

3 

Mursidin, S. Ag. 
1969051320070110
42 

L 
Wakamad 
Kesiswaan 

Soga  GBS 

4 Nurhikmah, S.Pd. P PNS Walimpong GBS 

5 Hajar, S.Ag. P GTY Walimpong GBS 

6 Nuriani, S.Ag. P GTY Walimpong GBS 

7 Hj. Salmah, S.Ag. P GTY Walimpong 
Ka Perpustakaan 
GBS 

8 Sufatman, S.Pd.  L GTY Sanuale 
- Kepala TU 
- Pembina 

Pramuka 

9 Herniati, S.Pd. P GTY Sanuale  GBS 

10 Hasnah, S.Pd. P GTY Walimpong 
- BK 
- GBS 

11 
Ahmad Musliadi, 
S.Pd.  

L GTY 
Walimpong 
 

- Bendahara 
- Pembina Osis 
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12 Ainur Rahma, S.Pd. P GTY Walimpong  GBS  

13 
Nur Eka Safitri, 
S.Pd. 

P GTY Walimpong  GBS 

 Sumber data: Dokumen Tata Usaha  MTs DDI Walimpong 

2. Keadaan Peserta didik MTs DDI Walimpong 

Tabel 4.2 Peserta Didik MTs DDI Walimpong 

No. Kelas 
Peserta Didik 

Laki-laki Perempuan 

1 VII- A 6 10 

2 VII- B 8 9 

3 VIII-A 8 7 

4 VIII-B 8 8 

5 IX 6 10 

Jumlah 36 44 

 Sumber data: Dokumen Tata Usaha MTs DDI Walimpong 

3. Daftar Sarana dan Prasarana MTs DDI Walimpong 

Tabel 4.3 Sarana dan Prasarana MTs DDI Walimpong 

No. 
Nama Jumlah Ket 

1 Ruang Kepala Madrasah 1 Baik 

2 Ruang guru 1 Baik 

3 Ruang Perpustakaan 1 Baik 

4 Ruang Tata Usaha 1 Baik 

5 Ruang Kelas 5 Baik 

6 Ruang Osis 1 Baik 

7 Ruang UKS 1 Baik 

8 Ruang BK 1 Baik 

9 Meja Guru 5 Baik 

10 Kursi Guru 5 Baik 

11 Meja Siswa 100 Baik 

12 Kursi Siswa 100 Baik 

13 Komputer  2 Baik 

14 Kantin  1 Baik 

15 Wc Guru 1 Baik 

16 Wc Siswa 3 Baik 

17 Papan Tulis 5 Baik 

 Sumber data: Dokumen Tata Usaha  MTs DDI Walimpong 
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B. Peran Kepala Perpustakaan MTs DDI Walimpong Kabupaten Soppeng 

1. Kepala perpustakaan sebagai manajer 

Kepala perpustakaan sebagai manajer memiliki wewenang dan 

tanggungjawab yang tidak terlepas dari fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan di perpustakaan. 

Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala perpustakaan MTs DDI 

Walimpong Kabupaten Soppeng: 

“Peran saya sebagai kepala perpustakaan yaitu mampu menjalankantugas 
dan tanggungjawab yang diberikanoleh kepala madrasah untuk mengelola 
perpustakaan dengan baik. Meskipun dalam mengelola perpustakaan ini 
saya masih perlu banyak belajar karena keahlian saya bukan berasal dari 
kepustakawanan. Saya mampu mengatur perpustakaan ini dengan baik 
mulai dari menyusun program kerja sampai tercapainya tujuan. Dalam 
menjalankan tugas saya selalu meminta bantuan dan dorongan kepala 
madrasah untuk menjadikan perpustakaan lebih baik.”

1
 

Seorang guru yang memimpin perpustakaan tidak sesuai dengan 

bidangnya tidaklah mudah. Apalagi kepala perpustakaan sebagai leader harus 

mampu menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Adapun tambahan tutur kata dari 

ibu kepala perpustakaan mengatakan bahwa: 

“Selama saya menjadi kepala perpustakaan tidak pernah saya melakukan 
pengawasan kepada staf karena yang di perpustakaan dilimpahkan kepada 
saya”

2
 

Adapun wawancara pendukung dengan kepala madrasah MTs DDI 

Walimpong Kabupaten Soppeng  yaitu: 

“Menjadi kepala perpustakaan dengan peran sebagai manajer sudah 
dijalankan dengan baik meskipun dalam memimpin dan mengelola 
perpustakaan masih perlu peningkatan”

3
 

                                                             
1
 Salmah, Kepala Perpustakaan MTs DDI Walimpong Kabupaten Soppeng, Wawancara, 

Ruangan Perpustakaan . 
2
 Salmah, Kepala Perpustakaan MTs DDI Walimpong Kabupaten Soppeng, 

Wawancara,Ruangan Perpustakaan. 
3
 Muliadi, Kepala Madrasah MTs DDI Walimpong Kabupaten Soppeng, Wawancara, 

Ruangan Guru.  
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Sama hal yang dikatakan oleh seorang tenaga pendidik di MTs DDI 

Walimpong mengatakan bahwa: 

“Dalam mengelola perpustakaan sudah dilakukan dengan baik. Segala 
kekurangan yang ada dalam mengelola perpustakaan dimaklumi karena 
kita ketahui beliau bukan berasal dari bidang perpustakaan”

4
 

Wawancara juga dilakukan kepada guru lainnya mengatakan bahwa: 

“Kepala perpustakaan dalam menjalankan perannya sebagai manajer sudah 
dijalankan dengan baik dilihat dari pengelolaan yang dilakukan di 
perpustakaan sudah mulai meningkat dan beliau pernah mengikuti 
kegiatan pelatihan perpustakaan di kabupaten. Meskipun beliau bukan dari 
bidang perpustakaan akan tetapi, itu bukan hal yang menjadi kekurangan 
melainkan menjadi pelajaran untuk perbaikan kedepannya agar 
perpustakaan dapat berkembang”

5
 

Peran seorang pemimpin sebagai manajer di lembaga tidaklah mudah. 

Kepala perpustakaan sebagai manajer harus mampu harus mampu menjalankan 

fungsi-fungsi manajemendengan baik. Mulai dari merencanakan programkerja 

yang akan dijalankan dalam perpustakaan, mengorganisasikan staf dengan 

membagi tugas sesuai dengan bidangnya, kemudian melaksanakan program kerja 

yang telah direncanakan sebelumnya hingga akhirnya melakukan evaluasi untuk 

menilai sejuah mana tujuan tingkat keberhasilan kepala perpustaakaan 

meningkatkan manajemen perpustakaan di madrasah.  

2. Kepala perpustakaan sebagai administrator 

Administrator adalah orang yang mampu mengelola pencatatan-pencatatan 

yang ada di perpustakaan. Menurut pendapat dari  salah seorang informan 

“Saya berperan sebagai administrator mampu mengelola perpustakaan dari 
segi administrasi mulai dari pencatatan buku induk, pengklasifikasian 
buku-buku, pelayanan dalam peminjaman dan pengembalian buku”

6
 

                                                             
4
 Jukriani, Tenaga Pendidik MTs DDI Walimpong Kabupaten Soppeng, Wawancara, 

Halaman Sekolah. 
5
 Sufatman, Kepala Tata Usaha MTs DDI Walimpong Kabupaten Soppeng, Wawancara, 

Ruangan Guru. 
6
 Salmah, Kepala Perpustakaan MTs DDI Walimpong Kabupaten Soppeng, Wawancara, 

Ruangan Perpustakaan . 
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Wawancara pendukung dengan kepala madrasah MTs DDI Walimpong 

Kabupaten Soppeng mengatakan bahwa: 

“Kepala perpustakaan berperan sebagai administrasi itu telah menjalankan 
perannya dalam hal admistrasi dalam perpustakaan. Peran yang dijalankan 
seperti melakukan pencatatan buku pinjam dan pengembalian, pencatatan 
buku yang baru masuk, pengkasifikasia”. 

7
 

Adapun hasil wawancara dengan kepala perpustakaan tentang sistem 

administrasi dalam peminjaman dan pengembalian buku mengatakan bahwa: 

“Untuk bagian pelayanan peminjaman dan pengembalian buku itu ada 
buku tersendiri untuk mencatat buku yang ingin dipinjam. Buku 
peminjaman diisi mulai dari nama, jenis kelamin, kelas, jumlah buku, 
judul buku, pengarang, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan 
tanda tangan”.

8
 

Wawancara dengan kepala perpustakaan mengenai peserta didik yang 

terlambat mengembalikan buku dan menghilangkan buku mengatakan bahwa: 

“Peserta didik yang terlambat mengembalikan buku diberi sanksi berupa 
denda dengan membayar Rp. 500,-/ hari dan jika menghilangkan buku 
diberi sanksi dengan mengganti buku yang dihilangkan.”

9
 

Wawancara dengan tenaga pendidik lainnya: 

“Administarsi di perpustakaan sudah cukup baik, namun pelayanan 
administrasi di perpustakaan itu masih dilakukan secara manual mulai dari 
mencatat buku yang masuk hingga penyusunan di rak buku dan pelayana 
pinjam meminjam”.

10
 

Hal yang sama diungkapkan oleh salah seorang tenaga pendidik 

mengatakan bahwa: 

“Perpustakaan di sekolah kami itu belum seperti perpustakaan sekolah 
yang ada kota, karena dalam proses administrasi perpustakaan  masih 
dilakukan dengan tulisan tangan”.

11
 

                                                             
7
 Muliadi, Kepala Madrasah MTs DDI Walimpong Kabupaten Soppeng, Wawancara, 

Ruangan Guru. 
8
  Salmah, Kepala Perpustakaan MTs DDI Walimpong Kabupaten Soppeng, Wawancara, 

Ruangan Perpustakaan. 
9
 Salmah, Kepala Perpustakaan MTs DDI Walimpong Kabupaten Soppeng, Wawancara, 

Ruangan Perpustakaan. 
10

 Sufatman, Kepala Perpustakaan MTs DDI Walimpong Kabupaten Soppeng, 

Wawancara, Ruangan Guru. 
11

 Jukrianai, Kepala Perpustakaan MTs DDI Walimpong Kabupaten Soppeng, 

Wawancara, halaman Sekolah. 
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Seorang kepala perpustakaan tidak hanya berperan sebagai manajer tetapi 

juga berperan sebagai admistrator. Kepala perpustakaan sebagai administrator 

harus mengurusi hal-halyang berkaitan dengan administrasi yang 

mampumengelola perpustakaan dengan sebaik-baiknya, mulai dari pengadaan dan 

pengelolaan bahan pustaka, pelayanan perpustakaan, pemeliharaan serta pelaporan 

perpustakaan. 

3. Kepala perpustakaan sebagai leader 

Leader adalah orang yang mampu mempengaruhi, memimpin, 

mengarahkan, membimbing dan membinabawahannya untuk mencapai tujuan 

yang telah ditentukan. Selain memberi arahan dan bimbingan kepala perpustakaan 

juga harus mampu memberi motivasi kepada bawahannya agar lebih bersemangat 

dalam menjalankan tugas. Adapun hasil wawancara dengan kepala perpustakaan 

MTs DDI Walimpong Kabupaten Soppeng  yaitu: 

“Peran saya sebagai leader dalam mengelola perpustakaan  yaitu saya 
belum maksimal dalam mengarahkan para staf. Apalagi kondisi sekarang 
covid-19 sehingga pengelolaan perpustakaan belum efektif.”

12
 

Menjadi seorang leader mampu memberikan petunjuk, mengontrol, dan 

mengawasi para anggota organisasi dalam proses menjalankan tugas. Adapun 

wawancara dengan kepala madrasah yaitu: 

“Kepala perpustakaan telah menjalankan tugas dan wewenangnya dengan 
baik. Sebelum adanya wabah ini saya melihat banyak peserta didik yang 
berkunjung ke perpustakaan. Hal tersebut membuktikan bahwa minat baca 
peserta didik mulai meningkat daripada sebelumnya. Berdasarkan tugas 
yang diberikan, kepala perpustakan sudah mampu memimpin dan 
mengatur perpustakaan meskipun masih perlu peningkatan”.

13
 

Sama halnya yang diungkapkan oleh salah seorang tenaga pendidik di 

MTs DDI Walimpong mengatakan bahwa: 

                                                                                                                                                                       
 

12
 Salmah, Kepala Perpustakaan MTs DDI Walimpong Kabupaten Soppeng, Wawancara, 

Ruangan Perpustakaan. 
13

 Muliadi, Kepala Madrasah MTs DDI Walimpong Kabupaten Soppeng, Wawancara, 

Ruang Guru. 
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“Kepala Perpustakaan sudah menjalankan perannya dengan baik, dimana 
dia  bertanggung jawab dalam mengelola perpustakaan mulai dari 
pencatatan buku-buku, pengaturan tata ruang, dan pelayanan”.

14
 

Wawancara yang dilakukan dengan tenaga pendidik lainnya bahwa: 

“Berdasarkan apa yang saya rasakan selama ini, pengelolaan perpustakaan 
sudah cukup baik tapi kepala perpustakaan masih perlu meningkatkan 
kinerjanya dalam memenuhi tugas dan wewenangnya sebagai kepala 
perpustakaan karena perpustakaan bisa maju tergantung siapa yang 
memimpin perpustakaan tersebut.”

15
 

Kepala perpustakaan memegang peran terhadap keberhasilan 

perpustakaan. Baik tidaknya perpustakaan tegantung dari bagaimana kinerja 

kepala perpustakaan. Kepala perpustakaan harus profesional dalam mengelolanya, 

loyal dalam pencapaian visi dan misinya, agar perpustakaan benar-benar menjadi 

menjadi pusat informasi.
16

 Kepala perpustakaan yang diberi amanah oleh kepala 

madrasah dalam mengelola semua yang ada diperpustakaan memiliki tanggung 

jawab besar untuk menjadikan perpustakaan lebih baik. Adapun peran seorang 

Kepala perpustakaan yaitu berperan sebagai manajer, administrator dan leader. 

Peran kepala perpustakaan sebagai manajer adalah mampu menjalankan fungsi-

fungsi mananajemen sebagaimana mestinya dengan menyusun perencanaan yang 

akan dilakukan, mengorganisasikan dengan melakukan pembagian tugas, 

kemudian menjalankan perencaan yang telah disusun dan melakukan evaluasi 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan perpustakaan. Kepala perpustakaan 

sebagai administrator mampu menjalankan tugas-tugas administrasi seperti 

pencatatan buku induk, pengklasifikasian buku, pencatatan buku peminjaman dan 

pengembalian. Kepala perpustakaan sebagai leader adalah mampu  menjalankan 
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tugasnya untuk memimpin, mengarahkan, dan bekerja sama dalam mewujudkan 

tujuan perpustakaan. menjalankan tugas.  

Kepala perpustakaan di MTs DDI Walimpong Kabupaten Soppeng sudah 

cukup baik dalam menjalankan perannya sebagai kepala perpustakaan, meskipun 

ia sendiri menyadari bahwa dalam kepemimpinannya ia belum maksimal, masih 

perlu banyak belajar mengenai bagaimana mengelola perpustakaan secara 

maksimal. Sehingga kedepannya dapat mewujudkan perpustakaan yang 

berkualitas dan berdaya guna bagi pemustaka khususnya pada peserta didik. 

kepala perpustakaan adalah orang yang melaksanakan kegiatan perpustakaan 

dalam pemberi layanan kepada para pengguna sesuai dengan misi yang diemban 

berdasarkan ilmu perpustakaan.  Seorang kepala perpustakaan juga mampu 

memotivasi peserta didik dalam memanfaatkan perpustaakaan dan menjadikan 

suasana perpustakaan seperti yang diinginkan peserta didik.
17

 Kepala 

perpustakaan juga memberikan dan melaksanakan kegiatan perpustaakaan dalam 

usaha pemberian layanan kepada pengguna sesuai dengan misi yang diemban oleh 

lembaga berdasarkan ilmu perpustakaan, dokumentasi, dan informasi yang 

diperoleh melalui pendidikan.
18

 Kriteria untuk kepala perpustakaan diantaranya 

yaitu 1) aspek profesional, dimana pustakawan dituntun untuk gemar membaca, 

terampil, kreatif, cerdas, tanggap, berwawasan luas, berorientasi kedepan, maupun 

objektif dan generalis disatu sisi, tetapi memerlukan disiplin ilmu, berwawasan 

lingkungan, dan mempunya motivasi tinggi serta mampu melaksanakan penelitian 

dan penyuluhan. 2) Aspek penelitian dan perilaku, dimana tenaga perpustakaan 

harus bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral pancasila, mempunyai 

tanggung jawab sosial, memiliki etos kerja yang tinggi, loyal terhadap profesi, 
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komunikatif, bersikap suka melayani, disiplin dan menjunjung tinggi etika 

pustakawan.
19

 

C. Manajemen Perpustakaan MTs DDI Walimpong Kabupaten Soppeng 

1. Perencanaan  

Sebuah perencanaan yang baik adalah yang rasioanal, dapat dilaksanakan, 

dan menjadi panduan langkah selanjutnya.
20

 Perencanaan merupakan langkah 

awal yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi agar jelas dan terarah. Dari 

hasil wawancara dengan Kepala perpustakaan MTs DDI Walimpong kabupaten 

Soppeng yaitu: 

“Perencanaan perpustakaandilakukan setiap tahun sebelum masuk tahun 
ajaranbaru yang mengikut pada program kegiatan sekolah. Dalam 
merumuskan program kegiatan sekolah ini melibatkan kepala madrasah, 
wakil kepala madrasah, komite, guru, dan staf. Yang direncanakan di 
perpustakaan seperti pengadaan buku dan memperbaiki pengelolaan ”.

21
 

Adapun wawancara dengan kepala madrasah yaitu: 

“Mengenai perencanaan perpustakaan dilakukan pada saat rapat 
pembagian tugas yang dilaksanakan sebelum tahun ajaran baru dimulai 
dihadiri oleh saya sendiri sebagai kepala madrasah, wakil kepala 
madrasah, para guru, dan staf. Dan dikarena madrasah kami ini berstatus 
swasta maka dalam pengambilan keputusan kami melibatkan stalkholder 
yaitu komite madrasah, dan para donatur. Dalam penyususnan 
perencanaan perpustakaan tidak terlepas dari pengawasan kepala 
madrasah.”

22
 

Wawancara juga dilakukan dengan tenaga pendidik lainnya mengatakan 

bahwa: 
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“Perencanaan perpustakaan di MTs DDI Walimpon kabupaten soppeng 
selalu dilakukan sebelum memasuki semester ganjil mengikut pada 
pembagian tugas sekolah.” 

23
 

Wawancara yang dilakukan kepada salah satu tenaga pendidik mengatakan 

bahwa: 

“Dalam perencanaan perpustakaan di MTs DDI Walimpong kabupaten 
soppeng kepala sekolah melibatkan guru-guru, staf, dan komite dalam 
merumuskan rencana kerja yang akan dilakukan dalam organisasi 
perpustakaan. Yang direncanakan dalam perpustakaan yaitu: perbaikan 
tata ruang, pengelolaan dan pengadaan bahan pustaka. Dan juga dilihat 
dari program sebelumnya jika masih ada yang belum terlaksana maka tetap 
dimasukkan pada perencanaan yang akan datang.”

24
 

Perencanaan merupakan salah satu  aspek penting dalam mengelola 

perpustakaan, mulai dari menentukan tujuan perpustakaan, mengidentifikasi 

pemakaian dan kebutuhan.
25

 Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa 

informan di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam penyusunan 

perencanaan perpustakaan di MTs DDI Walimpong Kabupaten Soppeng 

dilakukan sebelum tahun ajaran baru dimulai. Pihak sekolah melakukan rapat 

yang membahas mengenai penyusunan program kerja sekolah yang di dalamnya 

juga memuat perencanaann perpustakaan yang akan dilakukan untuk satutahun 

kedepan. Perencanaan dilakukan untuk merumuskan langkah awal untuk 

mencapai tujuan. Rencana yang disusun kepala perpustakaan yaitu penanganan 

sarana dan prasarana seperti melaukan pengadaan buku, perbaikan tata ruang, 

pengelolaan perpustakaan, dan melengkapi pencatatan buku-buku perpustakaan. 

Sama hal yang dituliskan bafadal dalam buku pengelolaan perpustakaan sekolah 

yaitu langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam merencanakan sarana dan 

prasarana sekolah yaitu 1) pencatatan perabot, 2) ketersediaan ruang, 3) 
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spesifikasi perabot, dan 4) rencana tata ruang perpustakaan.
26

 Perencanaan 

merupakan proses pengambilan keputusan tentang beberapa pilihan dengan tujuan 

dan metode yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan.
27

 

Perencanaan akan menentukan seberapa baik perpustakaan sekolah dapat 

berfungsi dan mendukung proses pembelajaran yang inovatif di sekolah.
28

 Dalam 

mengelola suatu kegiatan diperlukan perencanaan sebagai langkah awal untuk 

menyusun kegiatan yang akan dijalankan demi mencapai tujuan. Perencanaan 

yang disusun harus disetujui kepala madrasah sebagai penanggung jawab 

pelaksanaan kegiatan perpustakaan. Para guru juga berperan penting dalam 

penyusunan perencanaan di perpustakaan karena guru lebih mengetahui bahan 

koleksi yang dibutuhkan terkhusus pada buku pelajaran. Namun, di MTs DDI 

Walimpong guru-guru tidak berpartisipasi dalam menyusun perencanaan 

perpustakaan. Hanya mengikut perencanaan yang disusun kepala perpustakaan 

dan kepala madrsah. Perencanaan dalam pengadaan bahan koleksi biasanya 

diambil dari beberapa persen dari dana BOS dan juga sumbangan dari para 

alumni. Pengadaan koleksi perpustakaan tidak lepas dari pembiayaan. Rencana 

pembiayaan merupakan bagiaan yang tidak terpisahkan dari pembiayaan rutin 

sekolah. Hal yang haru diperhatikan dalam merencanakan pembiayaan 

perpustakaan yaitu menyesuaikan kebutuhan peserta didik dan memastikan proses 

pemilihan bahan pustaka serta mempertimbangkan rencana pendanaan yang ada.
29

 

Perencanaan akan menentukan seberapa baik perpustakaan dapat berfungsi dan 
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mendukung proses pembelajaran yang inovatif.
30

 Perencanaan merupakan proses 

pengambilan keputusan tentang tujuan dan metode yang akan dilaksanakan pada 

masa yang akan datang untuk mencapai  tujuan yang diinginkan, serta memantau 

dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya.
31

 Untuk mewujudkan perpustakaan yang 

baik, maka perencanaan perpustakaan perlu mengembangkan profesional guru 

khusus untuk perpustakaan, memperhatikan keterampilan dan prosedur yang 

diperlukan untuk mengelola perpustakaan, mengembangkan kebijakan dan 

prosedur, menunjukkan hubungan anatara sumber informasi dengan tujuan dan 

priorotas sekolah.
32

 

2. Pengorganisasian 

Pengorganisasian adalah suatu bentuk kerja sama antara sekelompok orang 

berdasarkan perjanjian kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
33

 

Dalam pengorganisasian pihak sekolah bekerja sama dalam pembagian tugas 

demi terlaksananya tujuan perpustakaan yang baik. Sebagaimana yang dikatakan 

oleh kepala perpustakaan: 

“Setelah menyusun rencana perpustakaan kedepannya dilanjutkan dengan 
pembagian tugas yang akan dilaksanakan di perpustakaan. Pembagian 
tugas yang terbagi atas dua yaitu bidang layanan dan bidang teknisi. 
Meskipun ada pembagian tugas staf di perpustakaan tapi jika ada 
keperluan berkaitan dengan perpustakaan yang pertama dicari pasti saya 
karena staf yang ada kurang berpartisipasi. Selain berperan sebagai kepala 
perpustakaan saya juga berperan sebagai guru mata pelajaran. ”

34
 

Wawancara juga dilakukan kepada kepala Madrasah: 

“Saya sebagai kepala madrasah memiliki peran dalam pelaksanaan 
pembagian tugas. Beberapa tahun kemarin telah disusun struktur 
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organisasi dalam perpustakaan yang terbagi atas bagian pelayanan dan 
bagian teknisi. Untuk yang memimpin perpustakaan saya amanahkan 
kepada ibu Hj. Salmah, S.Pd. karena diantara banyaknya guru di madrasah 
ini dialah yang pernah mengikuti pelatihan kepustakawanan meskipun 
keahliannya dalam bidang pendidikan agama islam.”

35
 

Wawancara dengan dalah seorang tenaga pendidik mengatakan bahwa: 

“Dalam hal pengorganisasian kepala madrasah langsung melakukan 
pembagian tugas sekolah dan melanjutkan pembagian tugas 
perpustakaan”.

36
 

Wawancara yang dilakukan kepada tenaga pendidik lainnya: 

“Pembagian tugas dalam kegiatan sekolah ditempatkan sesuai dengan 
kemampuan yang dimiliki. Meskipun di madrasah kami ini selain menjadi 
guru dia juga merangkap jadi staf yang dijadikan sebagai tugas 
tambahannya. Pada pembagian tugas ini kepala sekolah tetap berperan 
penting dalam hal ini.”

37
 

Pengorganisasian dalam perpustakaan meliputi pembentukan struktur 

organisasi, standar kualifikasi tenaga perpustakaan  serta kesatuan komando dan 

koordinasi yang dipimpin oleh kepala perpustakaan dibantu oleh kepala madrasah. 

Pegorganisasian dilakukan setelah menyusun kegiatan perencanaan.
38

 

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari informan bahwa dalam 

pembagian tugas diperpustakaan terbagi atas dua bidang yaitu bagian teknisi dan 

bagian pelayanan. Organisasi memerlukan pembagian tugas, wewenang, dan 

tanggung jawab yang rinci sesuai dengan bidangnya.
39

 Untuk pembagian tugas 

dipilih oleh kepala perpustakaan dan ditetapkan oleh kepala madrasah MTs DDI 

Walimpong Kabupaten Soppeng. Dalam pembagian tugas sepenuhnya di berikan 

kepada kepala perpustakaan. Pengorganisasian merupakan proses pengintegrasian 
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dalam suatu lembaga untuk mencapaitujuan yang efisien. Di MTs DDI 

Walimpong Kabupaten Soppeng memiliki staf perpustakaan yang berjumlah 

empat orang. Namun, pelaksanaan kegiatan di perpustakaan belum maksimal 

karena staf kurang berpartisipasi dalam menjalankan tugasnya sehingga kepala 

perpustakaan kadang kewalahan dalam mengelola perpustakaan dan melayani 

para pemustaka. Pengorganisasian merupakan kegiatan dasar dari manajemen 

yang dilaksanakan untuk mengatur seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan 

termasuk unsur manusia.
40

 Pelaksanaan tugas-tugas perpustakaan diperlukan 

adanya pembagian kerja yang terbagi atas dua yaitu unit pelayanan teknis dan unit 

pelayanan pembaca.
41

 Pengorganisasian sangat menentukan kelancaran jalannya 

pelaksanaan berupa pengatur mengenai kekuasaan, pekerjaan, tanggung jawab, 

dan orang-orang yang harus ditata dan dihubungkan untuk bekerja sama.
42

 

Pengorganisasian berarti menciptakan suatu struktur dengan bagian-bagian yang 

terintegrasi sehingga memiliki hubungan yang saling mempengaruhi.
43 

3. Pergerakan 

Pergerakan adalah upaya untuk mengalihkan atau mengarahkan pekerjaan 

untuk menggunakan kesempatan yang tersedia untuk melakukan pekerjaan secara 

bersama.
44

 Setelah melakukan perencanaan dan pengorganisasian maka 

dilanjutkan dengan pergerakan. Adapun penjelasan kepala perpustakaan bahwa: 

“Kepala Madrasah selalu menjadi penggerak dalam menjalanka tugas 
perpustakaan. Saya sebagai kepala perpustakaan tidak bisa bergerak 
sendiri tanpa bantuan dari rekan guru untuk mencapai perpustakaan yang 
lebih baik. Karena dalam pelaksanaa perpustakaan banyak yang harus 
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dikerjakan seperti memperbaiki catatan buku induk perpustakaan, penataan 
tata ruang, katalog buku, peletakan buku sesuai nomor, pelayanan 
perpustakaan, dan semua yang akan dikelola dalam perpustakaan”

45
 

Wawancara pendukung dengan kepala Madrasah yakni: 

“Dengan pelaksanaan perpustakaan saya selalu memberi masukan kepada 
kepala perpustakaan apa-apa yang mesti dikerjakan dan diperbaiki dengan 
melihat kinerja yang telah dihasilkan periode sebelumnya agar pencapaian 
perpustakaan madrasah kami ini menjadi lebih baik dan bisa menarik 
minat peserta didik untuk membaca.”

46
 

Wawancara dengan tenaga pendidik lainnya mengatakan bahwa: 

“Pelaksanaan di perpustakaan sudah dijalankan dengan baik meskipun 
masih perlu peningkatan. Mengenai hal pengelolaan di perpustakaan saya 
hanya berpartisipasi jika ada buku yang masuk dan harus dicatat dibuku 
induk perpustakaan kemudian di klasifikasikan dan diletakkan dirak buku. 
Mungkin peneliti bertanya-tanya mengapa saya hanya berpartisipasi pada 
persoalan teknisi saja, karena tugas pokok saya di tata usaha.”

47
 

Menurut pendapat salah seorang peserta didik mengenai kondisi dan 

pelayanan di perpustakaan yaitu: 

“Pelayanan di sekolah sudah cukup baik karena jika saya sulit menemukan 
buku pegawai perpustakaan selalu membantu mencari buku yang saya 
butuhkan. Buku-buku yangada di perpustakaan kebanyakan buku 
pelajarandan buku fiksi hanya beberapa itupun buku lama.”

48
 

Menurut pendapat peserta didik lainnya mengatakan bahwa: 

“Menurut saya perpustakaan sekolah  masih belum ideal karena masih 
banyak buku-buku yang dibutuhkan tidak tersedia dan untuk membaca 
diperpustakaan kurang nyaman sehingga tidak betah berlama-lama di 
perpustakaan. Tapi seminggu sekali saya dan teman-teman pasti 
berkunjung karena setiap kelas dijadwalkan untuk mengunjungi 
perpustakaan.”

49
 

Menurut peserta didik lainnya mengatakan bahwa: 
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“Perpustakaan sekolah sudah cukup baik. Untuk pelayanannya saya 
merasa cukup puas karena bilamana saya sulit mendapat buku saya 
bertanya ke petugas perpustakaan dan membantu saya dengan senang hati. 
Yang menjadi kendala saya di perpustakaan yaitu buku yang dibutuhkan 
belum tersedia dan tidak ada kartu anggota perpustakaan.”

50
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan maka peneliti 

menyimpulkan bahwa penggerakan atau pelaksanaan di perpustakaan MTs DDI 

Walimpong masih belum maksimal sehingga para pemustaka kurang berminat 

untuk berkunjung ke perpustakaan dan yang menjadi permasalahan besar adalah 

kurangnya jenis buku yang disediakan sekolah. Pergerakan dijalankan oleh 

pemimpin dengan menerapkan ilmu dan seni yang dimana kemampuan dan 

keterampilan didasarkan pada konsep dan teori yang didapatkan dari buku 

maupun pengalaman.
51

 Mengenai pelaksanaan di perpustakaan   tidak terlepas 

dari pencatatan buku induk, pelayanan perpustakaan, penataan ruangan, 

penyusunan katalog buku, dan peletakan buku sesuai dengan klasifikasinya. 

Pelayanan perpustakaan adalah upaya dari pihak pustakawan madrasah untuk 

memberikan kesempatan kepada para pemustaka dalam mendayagunakan bahan-

bahan pustaka dan fasilitas yang ada secara optimal. Namun pelayanan yang ada 

tidak sesuai dengan pelayanan semestinya karena tenaga perpustakaan kurang 

berpartisipasi dalam menjalankan tugas di perpustakaan. Perpustakaan tersebut 

masih perlu fasilitas khusus pada pengadaan meja baca. Pergerakan merupakan 

upaya menjadikan perencanaan menjadi kenyataan  dengan melalui berbagai 

pengarahan dan motivasi agar setiap tenaga perpustakaan dapat melaksanakan 

kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas, dan tanggung jawabnya.
52

 

Pelaksanaan kerja perpustakaan harus sejalan dengan rencana kerja yang telah 
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disusun. Setiap Sumber Daya Manusia juga harus bekerja sesuai dengan tugas, 

fungsi serta peran, keahlian dan kompetensi masing-masing yang dimiliki untuk 

mencapai visi, misi serta program kerja organisasi yang telah ditetapkan.
53

 

Tindakan organisasi juga didefenisikan sebagai keseluruhan proses pemberian 

alasan kerja kepada bawahan agar mereka mau bekerja keras untuk mencapai 

tujuan organisasi.
54

 

4. Pengawasan  

Pengawasan merupakan proses pemantauan, penilaian, pelapor atas 

pencapaian tujuan yang telah dijalankan.
55

 Selain melakukan pengawasan pada 

proses pembelajaran kepala madrasah juga melakukan pengawasan di 

perpustakaan. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala perpustakaan 

bahwa: 

“Kepala Madrasah melakukan pengawasan di perpustakaan tidak menuntu. 
Jika ada program kerja dalam perpustakaan yang belum dijalankan dia 
selalu bertanya apa kendala yang menyebabkan program tersebut belum 
terlaksana. Dari situlah nantinya dia memberi masukan bagaimana yang 
harus dikerjakan untuk perpustakaan lebih baik.”

56
 

Wawancara pendukung dengan kepala madrasah mengatakan bahwa: 

“Pengawasan di madrasah kami ada dua yaitu pengawasan langsung dari 
pusat dan pengawasan kepala madrasah itu sendiri. Saya selaku kepala 
madrasah dalam melakukan evaluasi tidak menuntut semua yang 
direncanakan harus terlaksana secara keseluruhan. Namun saya 
menekankan pada perbaikan perpustakaan yang berkesinambungan karena 
orang yang bekerja diperpustakaan bukan berasal dari bidang pustakawan. 
sehingga evaluasi tidak hanya dilakukan sekali melainkan harus berkali-
kali untuk melihat bagaimana perkembangan perpustakaan tersebut. 
Meskipun perpustakaan madrasah kami ini masih berada pada posisi 
standar tapi  sedikit demi sedikit akan menjadi lebih baik karena menurut 
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saya untuk mecapai target yang maksimal itu tidak langsung melainkan 
bertahap.”

57
 

Wawancara dengan salah seorang  tenaga pendidik mengatakan bahwa: 

“Evaluasi perpustakaan dilakukan kepala madrasah untuk melihat 
keberhasilan program kerja yang telah dilaksanakan. Di madrasah kami 
juga sering dievaluasi lansung dari pusat. Tapi, untuk perpustakaan 
pengawasan dilakukan pada saat akan ada penilaian akreditasi sekolah.”

58
 

Wawancara dengan tenaga pendidik lainnya  mengatakan bahwa: 

“Kepala Madrasah selalu melakukan pengawasan pada semua kegiatan 
sekolah. Menurut saya pribadi dia memang yang memiliki tanggung jawab 
dalam mengevaluasi semua kegiatan yang ada dalam madrasah.”

59
 

Pengawasan dalam manajemen perpustakaan dilakukan pada sumber daya 

manusia yang melaksanakan tugas di perpustakaan. Hal yang perlu diperhatikan 

dalam aspek pengawasan adalah melihat tujuan yang telah dilaksanakan, 

menghindari kegiatan yang tidak efisisen, dan melakukan evaluasi terhadap 

pelayanan yang telah dilakukan.
60

 Berdasarkan hasil wawancara diatas  dapat 

disimpulkan bahwa pengawasan di perpustakaan dilakukan oleh kepala madrasah. 

Kegiatan pokok dalam pengawasan adalah mengukur sejauh mana program 

perpustakaan telah dijalankan. Namun, apabila masih ada yang belum terlaksana 

maka kepada kepala madrasah selaku supervisior akan memberi saran atau arahan 

untuk melanjutkan dan memperbaiki tugas yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Menjadi supervisior bukan hanya menilai hasil kerja tapi memberi saran, 

membimbing, mengarahkan, dan memberi motivasi kepada bawahannya agar 

bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaannya. Selain supervisior dari 

pihak sekolah, ada juga supervisior madrasah dari kementrian agama. Pengawasan 
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dilakukan untuk menjadikan pengelolaan perpustakaan meningkat, karena 

kegiatan pengawasan menimbulkan efek perbaikan dari sebelumnya sehingga 

dalam pelaksanaan sangatlah dibutuhkan pengawasan dari awal hingga akhir. 

Pengawasan merupakan kegiatan membandingkan atau mengukur apa yang 

sedang atau telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria, norma-norma, atau rencana 

yang telah ditetapkan sebelumnya.
61

 Pengawasan dapat dilakukan berdasarkan 

perangkat kriteria yang harus ditetapkan sebelumnya guna mengukur pelaksanaan 

dan  sistem yang dapat membuat kesalahan-kesalahan dan penyimpangan menjadi 

nampak jelas.
62

 Pengawasan yang baik memerlukan langkah-langkah pemantauan 

seperti menetapkan tujuan untuk kualitas pekerjaan yang diharapkan berupa 

standar fisik, standar biaya, standar model, standar pendapatan, standar program,  

untuk mengukur dan mengevaluasi kegiatan terhadap standar tujuan yang telah 

ditentukan.
63 

D. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Meningkatkan Manajemen 

Perpustakaan di MTs DDI Walimpong Kabupaten Soppeng 

1. Faktor Pendukung 

Faktor pendukung dalam meningkatkan manajemen perpustaakan 

berdasarkan hasil wawancara dengan kepala madrsah yaitu: 

“Menurut saya, yang mendukung proses manajemen perpustakaan 
tentunya adalah sarana dan prasarana, karena dalam mengelola 
perpustakaan yang pertama itu harus ada ruang perpustakaan dan fasilitas-
fasilitas lainnya terkhusus bahan bacaan yang menjadi tujuan utama para 
pengunjung perpustakaan”

64
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Sedangkan wawancara dengan kepala perpustakaan mengatakan 

bahwa: 

“Yang menjadi faktor pendukung dalam mengelola perpustakaan yaitu 
peran serta kepala madrasah yang selalu memberi dorongan untuk tetap 
mengelola perpustakaan dengan baik dan menarik minat peserta didik 
untuk berkunjung  ke perpustakaan”.

65
 

Wawancara pendukung yang dilakukan dengan salah seorang 

tenaga pendidik, yaitu: 

“Dilihat dari sarana dan prasarana yang sudah terpenuhi meskipun masih 
perlu dilakukan pengadaan”.

66
 

Wawancara denga kepala tata usaha mengatakan bahwa: 

“Salah satu faktor pendukung yaitu pengelolaan sarana dan prasarana yang 
baik, dan bantuan dari para donatur untuk kebutuhan pengadaan”.

67
 

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa yang menjadi 

faktor pendukung dalam meningkatkan manajemen perpustakaan yaitu dari segi 

sarana dan prasarana meliputi gedung perpustakaan, meja baca, rak buku, lemari, 

fasilitas lainnya yang menunjang kegiatan di perpustakaan. Selain sarana dan 

prasarana kepala madrasah juga menjadi faktor pendukung dalam mengelola 

perpustakaan karena beliau menjadi pendorong dalam melaksanakan tugas. 

Terakhir, yang menjadi faktor pendukung adalah para donatur yang memberi 

bantuan berupa dana untuk melakukan pengadaan fasilitas yang belum lengkap. 

Faktor yang mendukung pengelolaan perpustakaan dapat berfungsi secara 

maksimal adalah adanya peran serta warga sekolah dalam mengelolah 

perpustakaan.
68

 Faktor pendukung merupakan sumber kekuatan perpustakaan dan 

sumber daya manusia yang harus dibekali dan membekali diri dengan 
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kemampuan, keterampilan dan sikap bekerja serta tanggung jawab terhadap 

perpustakaan.
69

 Untuk mewujudkan perpustakaan yang baik maka dibutuhkan 

faktor pendukung seperti sumber daya manusia, koleksi bahan pustaka, sarana dan 

prasarana, dan dan anggaran, pengunjung, anggota atau pengguna perpustakaan, 

pelayanan yang baik,  dan kebijakan pemerintah dbidang perpustakaan.
70

 

2. Faktor Penghambat 

Banyak hal yang menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan 

manajemen perpustakaan. Adapun yang menjadi penghambat berdasarkan hasil 

wawancara dengan kepala perpustakaan. 

“Banyak faktor yang menjadi penghambat dalam meningkatkan 
manajemen perpustakaan. Salah satunya yaitu kurangnyadana sehingga 
banyak fasilitas yangtidak tersedia di perpustakaanseperti komputer 
sehingga mengelola data masih menggunakan manual dan kurangnya 
partisipasi anggota perpustakaan dalam membantu mengurus kegiatan 
perpustakaan ”

71
 

Wawancara pendukung oleh kepala madrasah mengatakan bahwa: 

“Berbicara mengenai faktor penghambat dalam manajemen perpustakaan 
tentu saja ada beberapa masalah yang menjadi penghambat seperti 
kurangnya dana untuk mengelola perpustakaan. Karena madrasah kami 
berada pada status swasta yang dimana dana untuk perpustakaan hanya 
beberapa persen diambil dari dana bos selebihkan berasal dari donatur-
donatur dan alumni. Selanjutnya  yang menjadi penghambat yaitu 
terbaginya fokus antara tugas pokok dan tugas tambahan yang diberikan 
sehingga pengelolaan perpustakaan kurang maksimal.

72
 

Tanggung jawab yang diberikan kepala perpustakaan dan para staff dalam 

mengelola perpustakaan tidak sesuai dengan keahlian yang dimiliki, sehingga 

pengelolaan perpustakaan kurang optimal dan juga terkendala dalam hal 

pembiayaan. Wawancara yang dilakukan dengan salah seorang tenaga pendidik. 
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“Di Madrasah kami ini masalah yang saya lihat di perpustakaan itu 
kurangnya buku-buku dalam perpustakaan. Dimana kita ketahui buku-
buku ini yang sumber informasi bagi peserta didik.”

73
 

 

Wawancara dengan tenaga pendidik lainnya mengatakan bahwa: 

“Untuk mengembangkan perpustakaan menjadi lebih baik pasti banyak 
hambatan yang harus dilalui. Selama ini hambatan yang kami alami dalam 
mengelola perpustakaan yaitu dana yang kurang, sehingga untuk 
mengembangkan perpustakaan agak susah karena masih banyak fasilitas 
yang kurang seperti rak buku. Meskipun perpustakaan kami masih berada 
pada posisi rata-rata tapi kami selalu berusaha untuk mengembangkan 
perpustakaan menjadi lebih baik.”

74
 

Hambatan menjadi tanggung jawab pengelola perpustakaan untuk 

mengatasi masalah yang ada.
75

 Perpustakaan di lembaga pendidikan memiliki 

kualitas yang baik apabila didukung dengan manajemen yang baik pula. 

Mengelola perpustakaan bukanlah hal yang mudah. Namun, hambatan bukan 

menjadi alasan untuk tidak mengelola perpustakaan. Adapun yang menjadi faktor 

penghambat dalam manajemen perpustakaan di MTs DDI Walimpong Kabupaten 

Soppeng adalah kurangnya anggaran dana yang disediakan untuk perpustakaan 

menyebakan fasilitas dalam perpustakaan belum lengkap, baik dari segi sarana 

maupun prasarana seperti koleksi buku yang belum tersedia, meja baca yang 

masih kurang. Kurangnya partisipasi anggota perpustakaan dalam melakukan 

penegelolaan sehingga semua tugas perpustakaan dilimpahkan sepenuhnya 

kepada kepala perpustakaan.  Hambatan biasanya berasal dari beberapa aspek 

yaitu  pertama aspek  struktural,  artinya keberadaan perpustakaan sekolah kurang 

memperoleh perhatian  dari pihak sekolah. Kedua aspek teknisi, artinya 

keberadaan perpustakaan sekolah belum ditunjang  aspek-aspek bersifat teknisi  
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yang sangat dibutuhkan  oleh perpustakaan sekolah seperti sumber daya manusia, 

dana,  serta sarana dan prasarana.
76

 Faktor penghambat yang dialami sekolah 

dalam mengelola perpustakaan sekolah yaitu minimnya dana operasional untuk 

perpustakaan, minat baca siswa yang masih kurang, terbatasnya sumber daya 

manusia yang mampu mengelola perpustakaan,  sarana dan prasarana yang masih 

terbatas,  dan kebijakan pemerintah dalam hal Dapartemen Pendidikan Nasional  

tentang perpustakaan  sekolah belum menjadi titik perhatian.
77

 Hambatan 

perpustakaan  muncul dari dua aspek yaitu 1) aspek struktural, dimana 

administrasi sekolah kurang memperhatikan letak perpustakaan  sekolah. 2) aspek 

teknisi, yaitu keberadaan perpustakaan sekolah tidak didukung oleh aspek teknisi 

yang dibutuhkan sekolah, seperti personel, sumber daya dan sarana dan 

prasarana.
78
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kepala Perpustakaan di MTs DDI Walimpong memiliki peran sebagai 

manajer, sudah menjalankan fungsi-fungsi manajemen mulai dari 

merencanakan program kerja, mengorganisasikan staff dengan membagi 

tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan program kerja yang telah 

ditentukan dan melakukan evaluasi untuk melihat tingkat keberhasilan 

tugas yang telah dijalankan. Sebagai administrator kepala perpustakaan 

mampu melakukan tugas-tugas administrasi. Sebagai leader yaitu mampu 

menjalankan tugasnya mulai dari memimpin, mengarahkan dan bekerja 

sama. Kepala perpustakaan telah menjalankan perannya dengan sebaik 

mungkin meskipun dalam pelaksanaanya masih ada peran yang belum 

dilaksanakan dengan maksimal seperti perannya sebagai manajer kepala 

perpustakaan masih kewalahan dalam menjalankan fungsi-fungsi 

manajemen, perannya sebagai administrator masih kurang maksimal dalam 

penataan buku yang tidak sesuai dengan tempatnya, dan perannya sebagai 

leader belum mampu mengarahkan stafnya dengan baik. 

2. Manajemen Perpustakaan di MTs DDI Walimpong Kabupaten Soppeng 

belum maksimal disebabkan oleh fungsi-fungsi manajemen yang belum 

terlaksana dengan baik. Fungsi manajemen yang  belum terlaksana dengan 

baik yaitu mulai dari  1) fungsi perencanaan dimana dalam merencanakan 

tujuan yang akan dicapai tidak ada perkembangan dari tahun ke tahun 

hanya mengikut program sebelumnya; 2) fungsi pengorganisasian,  dimana 

penempatan tenaga perpustakaan belum sesuai dengan bidangnya sehingga 
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jabatan yang berikan hanya sekedar formalitas; 3)  fungsi pelaksanaan juga 

belum maksimal yang disebabkan oleh kurangnya bahan koleksi buku, 

penataan ruangan yang tidak menarik sehingga peserta didik kurang 

berminat berkunjung ke perpustakaan, katalog buku yang tidak lengkap, 

dan peletakan buku yang belum sesuai tempatnya, serta kurangmya 

pelayanan yang diberikan; dan 4) fungsi pengawasan oleh kepala 

madrasah belum maksimal karena yang dilakukan hanya sekedar 

pemantauan secara tidak langsung dengan menanyakan kendala yang 

dialami kepala perpustakan sehingga kepala madrasah tidak melihat secara 

langsung kondisi perpustakaan. 

3. Faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan manajemen 

perpustakaan di MTs DDI Walimpong Kabupaten Soppeng yaitu yang 

menjadi faktor pendukung adalah dari segi sarana dan prasarana, peran 

kepala madrasah, dan bantuan dari para donatur. Sedangkan faktor 

penghambat yaitu kurangnya anggaran dana yang disediakan untuk 

perpustakaan sehingga menyebabkan fasilitas di perpustakaan kurang 

lengkap, kurangnya partisipasi tenaga perpustakaan, dan kepala 

perpustakaan diberi dua tanggung jawab di madrasah dimana berperan 

sebagai kepala perpustakaan dan juga sebagai tenaga pendidik. Solusi yang 

dapat ditawarkan antara lain kepala madrasah mengikutsertakan kepala 

perpustakaan dan para staf dalam pendidikan atau pelatihan 

kepustakawanan, dan seminar. Untuk anggaran dana bantuan alumni dan 

donatur dapat  dimanfaatkan dengan maksimal. 
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B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diajukan beberapa saran, sebagai 

berikut: 

1. Kepala sekolah MTs DDI Walimpong diharapkan mampu 

mengkoordinasikan para tenaga perpustakaan untuk menjalankan 

tugasnya dengan baik. 

2. Kepala perpustakaan diharapkan mampu menjalankan perannya dengan 

baik dan menjalankan tugas serta tanggung jawabnya secara maksimal. 

3. Kepala perpustakaan aktif dalam kegiatan workshop kepustakawanan 

untuk meningkatkan kompetensi dibidang kepustakaan. 
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Gambar 1: Pintu Gerbang Sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2: Papan Nama Sekolah 

 

Gambar 1: Gerbang Sekolah 
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Gambar 4: Ruang Guru 

 

Gambar 3 : Halaman Sekolah 
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Gambar 5 : Identitas Sekolah 

Gambar 6 : Struktur Organisasi  Sekolah 
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Gambar 7 : Perpustakaan Sekolah 

Gambar 8: Struktur Organisasi Perpustakaan 
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Gambar 9 : Tampak dalam Perpustakaan Sekolah 
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Gambar11 : Rak Buku Perpustakaan 
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Gambar 12 : Wawancara dengan Kepala Perpustakaan 

Gambar 13 : Wawancara dengan Kepala Sekolah 
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Gambar 14 : Wawancara dengan Ibu Jukriani, S.Ag. 
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Gambar 15 : Wawancara dengan Peserta Didik 
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