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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab 4, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pengelolaan perpustakaan dalam meningkatkan kunjungan siswa di 

perpustakaan MAN 2 Kota Cirebon sudah dilakukan dengan cukup baik. 

Hal ini ditunjukkan dengan adanya perencanaan perpustakaan yang 

terdapat perencanaan jangka pendek dan jangka panjang, 

pengorganisasian yaitu pembagian tugas antara Kepala Perpustakaan dan 

Pustakawan, pengerakkan yaitu arahan baik dari Kepala perpustakaan 

atau pun Pustakawan dan pengawasan yang dilakukan secara terus-

meneru yakni setiap 1 bulan sekali perihal data siswa yang berkunjung 

dan setiap 6 bulan sekali perihal kebutuhan koleksi bahan pustaka 

2. Upaya yang dilakukan pengelola perpustakaan dalam meningkatkan 

kunjungan siswa diantaranya ialah menghimbau para guru untuk 

memberikan anjuran kepada siswa rutin ke perpustakaan dan bekerja 

sama dengan guru agar memberikan tugas kepada siswa yang bukunya 

berada di perpustakaan 

3. Hambatan dalam meningkatkan kunjungan siswa diantaranya ialah 

terbatasnya waktu, kurangnya fasilitas yang memadai dan kurangnya 

kesadaran siswa sedangkan solusinya ialah diadakannya program tertentu 

sehingga siswa rutin ke perpustakaan, diadakan sosialisasi kepada siswa 

akan pentingnya manfaat perpustakaan, dan mengajukan proposal kepada 

Kepala Madrasah perihal fasilitas perpustakaan. 

B. Implikasi  

 Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat 

dikemukakan beberapa implikasi sebagai berikut: 

1. Apabila pengelolaan perpustakaan dapat terkoordinasi dengan baik maka 

akan berdampak pula pada administrasi perpustakaan sekolah disusun 
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dengan teratur dan tertib terutama perihal pelaksanaan di perpustakaan 

tentang koleksi bahan pustaka dan pelayanan perpustakaan. Apabila 

pelayanannya baik dan ramah maka siswa akan rutin mengunjungi 

perpustakaan baik untuk mmebaca buku atau hal lainnya. 

2. Upaya yang dilakukan pengelola perpustakaan dapat terealisasikan 

dengan baik maka akan membuat siswa rajin mengunjungi perpustakaan 

untuk mengerjakan tugas sesuai dengan anjuran guru atau pun 

keinginannya sendiri hal ini berdampak pada kemampuan siswa terhadap 

pembelajaran yang berlangsung secara aktif  

3. Jika terdapat program tertentu sehingga siswa ke perpustakaan hal ini 

perihal terbatasnya waktu tentu bukan menjadi suatu hambatan dalam 

meningkatkan kunjungan bahkan akan berdampak pada inisiatif siswa 

sehingga kemampuan siswa dalam hal akademik meningkat dan menjadi 

aktif dalam pembelajaran hingga menjadi siswa yang berprestasi di 

sekolah. 

C. Saran 

1. Bagi lembaga, dalam melaksanakan pengelolaan perpustakaan di sekolah 

diharapkan adanya peningkatkan kembali inovasi-inovasi baru dalam hal 

penataan ruang perpustakaan, merapihkan administrasi perpustakaan 

dengan baik, dan penataan koleksi buku perpustakaan. Kemudian untuk 

mengatasi hambatan dalam meningkatkan kunjungan siswa ke 

perpustakaan diadakannya reward untuk siswa yang paling rajin ke 

perpustakaan, adanya kerjasama antara pihak perpustakaan dan guru serta 

program tertentu.  

2. Berdasarkan keterbatasan penulis perihal sampling unsur siswa hanya 4 

orang, maka bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan 

sampling lebih dari yang telah penulis lakukan dan dapat melakukan 

penelusuran dari bahasa asing perihal teori kuantitas kunjungan ke 

perpustakaan sekolah 

 

 


