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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan uraian hasil penelitian 

yang telah dibahas dalam bab dimuka, maka pada bagian ini dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peranan Perpustakaan dalam pelayanan siswa meliputi 3 hal yaitu 

pembinaan siswa, pelayanan terhadap siswa dan peningkatan minat 

bacasiswa. Ketiga variabel tersebut telah berjalan secara maksimal. 

Pembinaan terhadap siswa meliputi kegiatan keagamaan, kegiatan sosial 

budaya dan pelayanan kesehatan, Pelayanan siswa meliputi pelayanan di 

bidang pertanian, kesehatan dan perekonomian, sedangkan 

pengembangan minat baca siswa lebih banyak difokuskan pada 

pengembangan SDM melalui penyediaan banyak buku yang menarik. 

2. Faktor-faktor penghambat pengembangan Perpustakaan SMAN 1 Jepara 

yang dapat diidentifikasi meliputi 2 (dua) faktor yaitu faktor internal 

terdiri dari aspek sumber daya manusia atau pegawai pelaksana yang 

masih kurang, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Ketersediaan 

sarana dan prasarana kerja yang belum memadai, rendahnya kualitas 

SDM pegawai Perpustakaan yang rata-rata hanya tamat sampai tingkat 

SMA, faktor pendanaan yang tersedia bagi organisasi bersangkutan yang 

masih minim untuk dapat digunakan dalam pengelolaan organisasi serta 

sikap Koordinator Perpustakaan SMAN 1 Jepara yang terkesan lebih 
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mementingkan orang lain bila terdapat proyek untuk pembangunan 

Perpustakaan, Sedangkan faktor eksternal yang menjadi penghambat 

adalah partisipasi siswa dalam mentaati aturan Perpustakaan Hubungan 

antar status. Secara umum dapat dikatakan bahwa status bergantung pada 

seberapa besar seseorang memberikan sumbangannya bagi terciptanya 

tujuan seseorang yang memberikan jasa terbesar cenderung berusaha 

mendapatkan status yang tinggi. Sebaliknya seseorang yang memberikan 

jasa yang tidak begitu besar biasanya bersedia menerima status yang 

lebih rendah 

5.2. Saran-saran 

Upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Perpustakaan 

SMAN 1 Jepara terhadap pengembangan minat baca siswa, maka dari hasil 

temuan penelitian dapat direkomendasi saran sebagai berikut: 

1. Strategi pelayanan perpustakaan SMAN 1 Jepara sebaiknya dilakukan 

dengan menerapkan sistem kompetisi dalam hal penyediaan pelayanan 

tertentu sehingga siswa memperoleh pelayanan yang berkualitas. 

2. Strategi perpustakaan SMAN 1 Jepara dalam meningkatkan minat baca 

siswa sebaiknya dilakukan dengan peningkatan pelayanan sehingga 

minat baca siswa Perpustakaan SMAN 1 Jepara meningkat dan hal itu 

hendaknya dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. 

3. Untuk penelitian selanjutnya harap dilakukan kajian strategi pelayanan 

perpustakaan di universitas atau perpustakaan daerah yang lingkupnya 

lebih luas.  


