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Keragaman dan kemuktahiran koleksi perpustakaan serta fasilitas yang 

memadai tidak akan berguna jika tidak dimanfaatkan secara maksimal. Untuk itu, perlu 

suatu upaya mengajak pemustaka dan calon pemustaka agar berkunjung ke 

perpustakaan dan memanfaatkan semua koleksi dan fasilitas yang disediakan. Upaya 

tersebut dinamakan promosi perpustakaan. Perpustakaan dan pustakawan diminta 

kreatif dan inovatif untuk kemajuan perpustakaan. Salah satu sarana promosi yang 

dimiliki Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Banjarmasin adalah gerobak pustaka. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan gerobak 

pustaka pustaka sebagai sarana promosi perpustakaan sekolah dan mengetahui kendala 

yang dihadapi selama pelaksanaanya di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 

Kota Banjarmasin. 

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan 

pendekatan kualitatif. Adapun informan atau subjek penelitian adalah kepala 

perpustakaan, pustakawan dan pemustaka dengan objeknya yaitu pelaksanaan gerobak 

pustaka sebagai sarana promosi perpustakaan sekolah di lingkungan Madrasah Aliyah 

Negeri (MAN) 2 Kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan 

data dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk menguji 

keabsahan data menggunakan menggunakan triangulasi teknik. 

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan gerobak pustaka sebagai sarana 

promosi perpustakaan sekolah di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota 

Banjarmasin yaitu sudah terlaksana dengan baik. Hal itu dilihat dari perencanaan, 

proses kegiatan dan pencapaiannya yang mana georbak pustaka berhasil menarik minat 

pemustaka dan menjadi ikon perpustakaan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota 

Banjarmasin. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya yaitu kurangnya 

SDM atau pustakawan dan cuaca yang sering berubah juga menjadi kendala ketika 

pelaksanaannya. Solusi yang dimiliki Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 dalam. Solusi 

untuk tenaga pustakawan yang terbatas yaitu perpustakaan MAN 2 Kota Banjarmasin 

meminta bantuan kepada guru atau staf MAN 2 Kota Banjarmaisn untuk membantu 

kegiatan. Sedangakan untuk perubahan cuaca, langkah yang dilakukan yaitu 

memindahkan posisi gerobak pustaka ke tempat yang lebih aman agar buku yang ada 

di dalam gerobak tidak mengalami kerusakan. 


