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ABSTRAK 
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dan Informasi Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Pembimbing I: Siti 

Wahdah, S.IP., M.IP. Pembimbing II: Najminnur Hasanatun Nida, S.Pd.I 

M.Pd.I. 

 

Dunia pendidikan salah satu yang wajib dilakukan oleh peserta didik yaitu 

membaca. Hal ini di karenakan pada setiap aspek kehidupan masyarakat, kegiatan 

membaca akan terlibat lebih banyak dan lebih sering. Penelitian ini membahas 

tentang upaya perpustakaan dalam meningkatkan minat baca siswa SMA Negeri 1 

Sungai Tabuk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

perpustakaan sekolah meningkatkan minat baca siswa di SMA Negeri 1 Sungai 

Tabuk, dan untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi perpustakaan dalam 

meningkatkan minat baca siswa di SMA Negeri 1 Sungai Tabuk. Tujuan dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui Upaya Perpustakaan dalam Meningkatkan 

Minat Baca Siswa di SMA Negeri 1 Sungai Tabuk dan untuk mengetahui kendala 

apa saja yang dihadapi Perpustakaan dalam Meningkatkan Minat Baca SMA Negeri 

1 Sungai Tabuk. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Subjek penelitian adalah perpustakaan dan pustakawan serta 

guru yang menjabat menjadi pustakawan, sedangkan yang menjadi objek dalam 

penelitian ini adalah meningkatkan minat baca siswa di SMA Negeri 1 Sungai 

Tabuk. 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. 

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa upaya-upaya 

perpustakaan dalam meningkatkan minat baca siswa di SMA Negeri 1 Sungai 

Tabuk yaitu dengan terlebih dahulu mengubah pemikiran pemustaka, dari 

perpustakaan yang terlihat membosankan menjadi sebuah tempat yang 

menyenangkan, koleksi yang menyesuaikan permintaan atau kegemaran 

dikalangan siswa tingkat SMA dan membuat desain dan tata ruang perpustakaan 

yang nyaman, bersih dan rapi. Kendala-kendala perpustakaan dalam meningkatkan 

minat baca siswa di SMA Negeri 1 Sungai Tabuk antara lain kurangnya sarana dan 

prasarana yang dimiliki perpustakaan dan kurang luasnya ruang perpustakaan 

sehingga mengakibatkan menurunnya minat kunjungan dan minat baca para siswa 

SMA Negeri 1 Sungai Tabuk.


