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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kerusakan bahan pustaka yang mana ini 

akan sangat berpengaruh dengan perkembangan perpustakaan jika tidak ditanggulangi 

dengan benar, adapun yang dimaksudkan dengan preservasi adalah sistem pengolahan dan 

perlindungan pada bahan pustaka, atau tugas maupun pekerjaan untuk memperbaiki, 

memugar, melindungi, merawat bahan pustaka, dokumentasi, arsip, maupun bahan informasi 

serta bangunan perpustakaan, pada preservasi yang akan dilakukan pada perpustakaan 

sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjar. 

 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Subjek 

penelitian ini adalah kepala perpustakaan dan pustakawan. Sedangkan yang menjadi objek 

dalam penelitian ini adalah preservasi bahan pustaka di Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjar. 

Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi serta dokumentasi. Adapun analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana data yang 

terkumpul, tersusun, dan di klasifikasikan sehingga dapat menjawab dari rumusan masalah. 

 Penelitian ini adalah penelitian yang terjun kelapangan untuk menggali dan 

mengumpulkan sejumlah data yang diperlukan mengenai preservasi bahan pustaka di 

perpustakaan Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjar yang meliputi kegiatan dalam preservasi 

bahan pustaka dan kendala yang  hadapi dalam kegiatan preservasi bahan pustaka. Adapun 

hasil penelitian ini adalah kegiatan preservasi bahan pustaka di perpustakaan Madrasah 

Aliyah Negeri 1 Banjar telah dilaksanakan dengan baik, kegiatan preservasi ini diterapkan 

oleh pustakawan yaitu dengan perawatan bahan pustaka, perbaikan bahan pustaka, serta 

pelestarian bahan pustaka.  Adapun faktor kendala yang dihadapi dalam preservasi ini yaitu 

faktor manusia yang mengakibatkan banyaknya coretan pada kertas, faktor alamiah yang 

menyebabkan basahnya bahan pustaka diakibatkan air hujan serta faktor serangga yang 

menjadikan bahan pustaka tidak layak pakai karna banyaknya tulisan yang hilang akibat 

dimakan oleh serangga seperti gagat dan sebagainya, faktor berikutnya yaitu kurangnya akan 

dana yang menghambat akan pembelian alat-alat cangih untuk preservasi, berikutnya 

kurangnya akan sumber daya manusia yang menjadi penghambatnya preservasi bahan 

pustaka di perpustakaan sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjar. 

 


