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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Penelitian ini adalah tentang Pengelolaan Perpustakaan pada Madrasah 

Aliyah Negeri 1 Banjarmasin, berdasarkan fokus masalah tersebut, maka di 

formulasikan beberapa sub rumusan masalah Bagaimana Pengelolaan 

perpustakaan di MAN 1 Banjarmasin, Faktor apa saja yang mempengaruhi 

pengelolaan perpustakaan di MAN 1 Banjarmasin ? Berdasarkan hasil 

penelitian yang didapatkan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pengelolaan perpustakaan di MAN 1 Banjarmasin  

a. perencanaan program kerja perpustakaan di Madrasah Aliyah Negeri 1 

Banjarmasin difokuskan pada penyusunan program kerja yang 

diselaraskan dengan visi dan misi perpustakaan. Program kerja di 

Laksanakan sesuai dengan rinician tugas yang telah di tentukan diawal 

tahun pelajaran rincian tersebut,perencanaan pengelolaan perpustakaan di 

Madrasah Aliyah dapat di lihat sudah baik dalam merencanakan 

pengelolaan perpustakaan 

b. pengorganisasian pengelola perpustakaan Madrasah Aliyah Negri 1 

Banjarmasin dilakukan dengan menyusun struktur organisasi perpustakaan 

yang terdiri atas kepala sekolah sebagai penang-gungjawab, kepala
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perpustakaan selaku koordinator dan 3 (tiga) orang staf yang ditugaskan 

pada bagian administrasi (pengelolaan), pelayanan dan penjagaan. Masing-

masing bagian/fungsi dalam struktur organisasi perpustakaan tersebut 

memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas agar dapat menjalankan tugas 

masing-masing untuk pencapaian tujuan dan sasaran perpustakaan yang 

baik. 

c. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan sekolah di Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Banjarmasin sudah sangat baik. yang sesuai dengan tujuan 

pendidikan juga visi misi sekolah dimana dipandang perpustakaan 

sebagai salah satu sumber belajar yang patut dikembangkan secara 

optimal agar dapat memenuhi kebutuhan peserta didik dalam proses 

pembelajaran. 

d. Evaluasi perpustakaan di perpustakaan di Madrasah Aliyah Negeri 1 

Banjarmasin dapat dilihat dari hasil yang  dilakukan oleh kepala sekolah 

Kepala sekolah dalam melakukan evaluasi secara informal. Evaluasi 

dilakukannya dengan 3 cara Evaluasi koperatif meliputi 3 dimensi pokok 

yaitu, evaluasi masukan, evaluasi proses dan evaluasi hasil. pengelola 

perpustakaan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Banajarmasin sudah cukup 

baik di lakukan oleh kepala sekolah. 

2. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan perpustakaan di MAN 1 

Banjarmasin  

a. Dalam pengelolaan perpustakaan di Madrasah Aliyah Negeri 1 

Banjarmasin Faktor pendukung berdasarkan data hasil observasi yang 
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dilakukan langsung oleh peneliti mengenai keadaan ruangan dan 

lingkungan perpustakaan menunjukkan bahwa perpustakaan tergolong 

bersih, rapi, aman, pencahayan terang dan nyaman.  

b. Faktor penghambat pengelolaan perpustakaan, yaitu minimnya dana 

operasional untuk pengelolaan perpustakaan, sehingga berpengaruh 

terhadap kelengkapan sarana dan  prasarana perpustakaan, dan kurangnya 

perhatian dan kepedulian pihak sekolah dan pemerintah terhadap 

perpustakaan sekolah. 

Jadi dalam penelitian yang sudah dilakukan peneliti mendapati 

bahwasanya manajemen Pengelolaan Perpustakaan Madrasah Aliyah Negeri 1 

Banjarmasin sudah cukup baik tetapi masih ada permasalahan yang belum 

dapat di selesaikan. 

B. Saran-Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, 

maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut.  

1. Kepada pihak madrasah baik pimpinan maupun bawahan agar lebih 

meningkatkan kerjasama dalam menciptakan Pengelolaan Perpustakaan 

yang baik untuk menunjang kebutuhan siswa dalam proses belajar. 

2. Kepada guru serta pimpinan agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap 

siswa agar dapat meningkatkan minat membaca di Perpustakaan. 

3. Bagi peneliti yang akan datang perlu melakukan penelitian yang lebih 

mendalam agar dapat mengetahui permasalahan dan solusi terhadap 

Pengelolaan Perpustakaan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjarmasin. 


