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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan 

pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Perencanaan program kerja perpustakaan SMPN 3 Salatiga, sudah sesuai 

dengan perencanaan program perpustakaan yang terdiri dari tujuan, 

kebijakan, strategi, dan program. Semua program kerja yang telah 

dirumuskan sudah menggambarkan aspek tujuan, kebijakan, strategi, dan 

program yang akan dijalankan untuk mencapai hasil yang dikehendaki. 

Perencanaan program kerja Perpustakaan di SMPN 3 Salatiga dalam 

meningkatkan kualitas layanan dan minat baca siswa meliputi: 

perencanaan pengadaan, perencanaan pengolahan bahan pustaka, 

perencanaan layanan, perencanaan program pengolahan data, perencanaan 

program kegiatan siswa, perencanaan program promosi, dan perencanaan 

stock opname.  

2. Pelaksanaan program kerja Perpustakaan di SMPN 3 Salatiga dalam 

meningkatkan kualitas layanan dan minat baca siswa meliputi: 

pelaksanaan program pengadaan, pelaksanaan pengolahan bahan pustaka, 

pelaksanaan program layanan, pelaksanaan program pengolahan data, 

pelaksanaan program kegiatan siswa, pelaksanaan program promosi, 
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3. pelaksanaan stock opname. Pelaksanaan program kerja perpustakaan 

SMPN 3 Salatiga semuanya telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan 

kebutuhan perpustakaan. Juga ditambah upaya perpustakaan SMPN 3 

Salatiga untuk menjalin kerjasama dengan pihak intern dan ekstern. Semua 

itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan minat baca siswa.  

4. Evaluasi terhadap perencanaan program kerja perpustakaan dan 

pelaksanaan program kerja perpustakaan sebagai pijakan untuk 

menentukan kebijakan-kebijakan manajemen perpustakaan pada tahun-

tahun berikutnya secara berkesinambungan.  

 

B.  Implikasi  

Secara garis besar implikasi penelitian ini dibedakan menjadi dua 

bagian, yaitu secara teoritis dan secara  praktis.  

1. Implikasi Teoritis  

a. Penelitian ini membahas tentang manajemen perpustakaan dalam  upaya 

meningkatkan kualitas layanan dan minat baca siswa, serta  langkah-

langkah maupun berbagai kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah 

maupun kepala perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

proses pengambilan kebijakan dalam penyusunan perencanaan program 

kerja perpustakaan diselaraskan dengan teori yang berkembang saat ini, 

sehingga pengambil kebijakan telah berjalan sebagaimana teori yang 

dikemukakan sehingga mampu untuk meningkatkan kualitas layanan dan 

minat baca siswa.  
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b. Pemberian kualitas layanan yang baik dan beragam akan berimplikasi 

terhadap peningkatan minat baca siswa.  

b. Minat baca sangat penting untuk dilestarikan dan ditanamkan pada anak-

anak sejak anak masuk sekolah pertama kali khususnya saat kegiatan 

MOS, sehingga kebiasaan gemar membaca telah dibiasakan pada anak-

anak yang memungkinkan pengetahuan anak semakin meningkat. 

c. Manajemen perpustakaan yang baik merupakan bagian dari upaya 

meningkatkan kualitas layanan dan minat baca bagi siswa karena hal itu 

dianggap sangat penting untuk menunjang peningkatan SDM yang 

tangguh dan kuat.  

2. Implikasi Empiris  

a.  Keberhasilan meningkatkan minat baca dapat tercapai melalui tahapan 

utama yaitu pemberian kualitas layanan yang baik sebagai dasar dari 

perencanaan program kerja manajemen perpustakaan. Proses mengikuti 

kegiatan pengembangan diri bagi pengelola perpustakaan merupakan 

langkah yang harus diambil oleh setiap pengelola perpustakaan sekolah, 

agar mempunyai skills keahlian perpustakaan, sehingga akan 

berpengaruh terhadap kualitas layanan di perpustakaan. Apabila hal ini 

dilaksanakan, maka kualitas layanan yang baik akan dapat diperoleh dan 

mengakibatkan minat baca siswa semakin meningkat yang pada 

gilirannya menjadi generasi bangsa yang unggul dalam bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi.  
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2. Meningkatkan minat baca pada siswa bukanlah perkara yang mudah 

untuk dilakukan, sehingga sesuatu yang sudah dicapai selama ini perlu 

dipertahankan dan terus ditingkatkan. Apabila hal ini dilakukan secara 

terus menerus, maka setiap sekolah harus mempersiapakan generasi 

siswa yang mencintai buku. Sebagaimana pepatah menyatakan bahwa 

buku adalah jendela dunia.  

3. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pemikiran bagi sekolah 

untuk mengelola perpustakaan, sebagaimana yang telah dilaksanakan di 

SMPN 3 Salatiga yang telah terbukti dapat meningkatkan minat baca 

siswa serta prestasi baik tingkat lokal maupun nasional. 

 

C. Saran-saran 

1. Bagi peneliti  

Hasil penelitian ini mampu memberikan masukan pengalaman dan khasanah 

perbendaharaan keilmuan yang baru  terutama dibidang manajemen 

perpustakaan sekolah sebagai upaya untuk meningkatkan minat baca siswa.  

2. Kepada SMPN 3 Salatiga 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan serta pengembangan-

pengembangan perpustakaan yang harus dilakukan oleh sekolah, karena 

akan semakin banyak peneliti-peneliti yang akan melakukan penelitian yang 

sama di sekolah tersebut..  
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3. Bagi peneliti lain 

Hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi 

peneliti yang relevan dengan tema tersebut sehingga nantinya dapat menjadi 

acuan wahana keilmuan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas 

pendidikan. Peneliti lain juga dapat menambahkan sekolah lain untuk 

melalukan perbandingan sistem manajemen yang dilakukan oleh masing-

masing sekolah, sehingga dapat memberikan hasil penelitian secara nyata 

terhadap dua tempat yang berbeda. 

4. Bagi para pembaca 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangsih informasi untuk 

memperkaya pengetahuan dan wawasan keilmuan mengenai manajemen  

perpustakaan dalam upaya meningkatkan minat baca siswa. 

 


