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“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia Telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang 

Maha pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia 
mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”(QS. Al ‘Alaq: 1-5) 

(Departemen Agama RI, 2005: 597). 
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: َوْالُمْر َسِلْيَن َو َعلَى َاِلِه َو َصْحِبِه َاْجَمِعْيَن َامَّا َبْعُد   

 Puji syukur kehadirat Allah swt. yang telah memberikan rahmat, hidayah serta 

inayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan sebagian tugas dalam syarat 

menempuh jenjang Sarjana Strata Satu S1 Pendidikan Agama Islam (S.Pd.I.) di 

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Shalawat serta salam 

selalu tercurahkan pada Rasulullah Muhammad saw. yang telah mengajarkan kita 

bagaimana menjadi umat yang terbaik dan semoga kita termasuk dalam umat 

pilihannya yang selalu melakukan perubahan menuju pada pencerahan. 

Skripsi yang berjudul pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar siswa 

SMA Muhammadiyah 1 Surakarta ini membahas tentang bagaimana bentuk-bentuk 

pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar, serta apakah faktor pendukung 

dan penghambat dalam pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar. 

Pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar siswa telah berjalan dengan 

baik. Hal ini dapat dilihat dari bentuk-bentuk pemanfaatan perpustakaan sebagai 

tempat edukasi atau pembelajaran, sebagai tempat informasi, sebagai tempat rekreasi 

yang lebih berhubungan dengan ilmu pengetahuan, serta sebagai kelas alternatif. 

Adapun faktor pendukung pemanfaatan perpustakaan ini adalah tersedianya sarana 

dan prasarana yang mendukung, masukan dari siswa maupun guru untuk melengkapi 

koleksi buku yang belum ada dan komitmen yang baik dari seluruh pihak sekolah 



untuk memajukan perpustakaan. Sedangkan faktor penghambat dalam pemanfaatan 

perpustakaan ini adalah koleksi buku yang belum lengkap, serta kekurangan anggota 

petugas yang professional sehingga hal ini menyulitkan dalam mengelola dan 

mengembangkan perpustakaan.  

Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak terhindarkan dari motivasi dan 

bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis haturkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya khususnya kepada: 

1. Dr. Muhammad Abdul Fattah Santoso, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Agama 

Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Dra. Zaenal Abidin M.Pd, selaku pembimbing I yang dengan sabar dan tekun 

menyediakan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk 

serta saran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

3. Drs. Saifudin Zuhri, M.Ag, selaku pembimbing II, yang telah membimbing dan 

mengarahkan penulis selama proses penyusunan skripsi sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan baik. 
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ABSTRAK 
Berbicara tentang pendidikan di lingkungan sekolah, untuk mendukung proses 

belajar mengajar dan kesediaan data informasi tidak bisa mengabaikan keberadaan 
dan pentingnya perpustakaan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang tentang satuan 
satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, 
harus menyediakan sumber belajar. Salah satu sumber belajar tersebut adalah 
perpustakaan. Perpustakaan merupakan institusi pengelola karya tulis, karya cetak, 
dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi 
kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, dan rekreasi para pemustaka. Tujuan 
utama didirikannya perpustakaan adalah untuk memfasilitasi agar terciptanya 
masyarakat yang terdidik, terpelajar, terbiasa membaca, dan berbudaya tinggi. 
Masyarakat yang demikian itu mempunyai pandangan dan wawasan yang luas, 
mandiri, percaya diri, dan terbuka untuk senantiasa mengikuti perkembangan dan 
kemajuan zaman. 

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) guru ditempatkan 
sebagai fasilitator dan mediator yang membantu agar proses belajar siswa berjalan 
dengan baik. Sistem KTSP menuntut siswa untuk mandiri dalam belajar dan 
mengerjakan tugas dari para guru. 

Keberadaan perpustakaan sangat membantu siswa dalam mencari sumber 
rujukan yang mereka butuhkan dalam memahami pelajaran dan menambah wawasan 
keilmuan mereka. Berdirinya perpustakaan SMA Muhammadiyah 1 Surakarta 
bertujuan memberikan pelayanan kepada siswa untuk memudahkan mereka dalam 
menimba ilmu. 

Tema penelitian yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah bentuk-bentuk 
pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar siswa SMA Muhammadiyah 1 
Surakarta serta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini bertujuan 
untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber 
belajar serta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Objek dalam penelitian ini 
adalah pegawai/petugas perpustakaan dan siswa SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. 
Data dalam penelitian ini didapat dari hasil dokumentasi, oservasi dan wawancara. 
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. 

Hasil dari penelitian ini bahwa bentuk-bentuk pemanfaatan perpustakaan oleh 
siswa SMA Muhammadiyah 1 Surakarta adalah sebagai tempat edukasi atau 
pembelajaran, sebagai tempat informasi, sebagai tempat rekreasi yang lebih 
berhubungan dengan ilmu pengetahuan, serta sebagai kelas alternatif. Faktor 
pendukung pemanfaatan perpustakaan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana 
yang mendukung, masukan dari siswa maupun guru untuk melengkapi koleksi buku 
yang belum ada sehingga menambah kelengkapan koleksi perpustakaan dan 
komitmen yang baik dari seluruh pihak sekolah untuk memajukan perpustakaan. 
Sedangkan faktor penghambat dalam pemanfaatan perpustakaan ini adalah koleksi 
buku yang belum lengkap, serta kekurangan anggota petugas sehingga hal ini 
menyulitkan dalam mengelola dan mengembangkan perpustakaan. 
Kata Kunci: Perpustakaan, Sumber Belajar, SMA Muhammadiyah 1 
Surakarta. 
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