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BAB V  

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui 

hubungan penggunaan search features e-journals dengan pemenuhan kebutuhan 

informasi pemustaka yang meliputi pemenuhan kebutuhan informasi mutakhir, 

rutin mendalam dan sekilas di UPT BIT LIPI Bandung, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa penggunaan search features e-journals memiliki hubungan 

dengan pemenuhan kebutuhan informasi pemustaka, dengan tingkat hubungan 

pada kategori sedang. Hal ini dikarenakan masih banyak yang belum mengetahui 

mengenai penggunaan search features dalam menelusur informasi.  

Dapat ditarik kesimpulan bahwa H1 diterima yang berarti terdapat 

hubungan yang signifikan antara penggunaan search features e-journals memiliki 

hubungan dengan pemenuhan kebutuhan informasi pemustaka. 

Kesimpulan hasil pengujian variabel X dan indikator dari variabel Y 

dilakukan untuk menjawab rumusan masalah khusus. Hubungan antara 

penggunaan search features e-journals dengan indikator pemenuhan kebutuhan 

mutakhir pemustaka di UPT BIT LIPI Bandung menunjukkan ada hubungan yang 

signifikan dengan tingkat hubungan pada kategori sedang. Sedang disini berarti 

bahwa penggunaan search fearutes sudah dapat memenuhi kebutuhan informasi 

pemustaka dilihat dari aspek kemutakhiran informasi, keterbaruan informasi, serta 

keaktualan informasi yang didapatkan pemustaka ketika menelusur  e-journals.  

Hubungan antara penggunaan search features e-journals dengan Indikator 

pemenuhan kebutuhan rutin pemustaka di UPT BIT LIPI Bandung menunjukkan 

adanya hubungan yang signifikan namun tingkat hubungannya rendah. Ini 

dikarenakan aspek-aspek dalam indikator pemenuhan kebutuhan rutin seperti 
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kecepatan, ketepatan dan kespesifikasian informasi yang diperoleh dengan tidak 

menggunakan strategi penelusuran menggunakan search features yang di perkuat 

juga dari hasil wawancara. 

Hubungan antara penggunaan search features e-journals dengan Indikator 

pemenuhan kebutuhan mendalam pemustaka di UPT BIT LIPI Bandung 

menunjukkan adanya hubungan yang signifikan namun dalam tingkatan yang 

rendah. Karena aspek dari indikator tersebut yaitu : kedalaman, kespesifikan, 

keakuratan dan klengkapan informasi didapatkan pemustaka dengan meminta 

bantuan kepada pustakawan. Sehingga pemustaka tidak mengetahui teknik 

penelusuran yang digunakan. 

Hubungan antara penggunaan search features E-Journals dengan Indikator 

pemenuhan kebutuhan sekilas pemustaka di UPT BIT LIPI Bandung 

menunjukkan adanya hubungan yang signifikan namun dalam tingkatan rendah 

karena pemustaka belum begitu memahami semua strategi penelusuran dengan 

menggunakan search features yang ada di e-journals. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh di lapangan, maka 

peneliti menyatakan beberapa hal dengan harapan dapat menjadi masukan bagi 

pihak-pihak yang terkait. Beberapa hal tersebut yaitu. 

1. Bagi Perpustakaan 

a. Mengadakan publikasi penggunaan search features yang menjadi salah 

satu strategi dalam teknik penelusuran yang dapat membantu dalam 

menemukan informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Publikasi dapat 

dilakukan dengan menggunakan brosur, pamflet ataupun banner.  

b. Mengadakan pelatihan mengenai tatacara penggunaan search features 

dalam menelusur informasi guna memenuhi kebutuhan informasi. 
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c. Mempromosikan ketersediaan koleksi e-journals apa saja yang ada di 

perpustakaan guna meningkatkan pemustaka yang datang ke 

perpustakaan untuk mencari informasi sesuai kebutuhan. 

 

 

 

 

2. Bagi Pustakawan 

Pustakawan harus dapat meningkatkan pelayanan di perpustakaan 

terutama yang terkait dengan penggunaan e-journals agar kebutuhan 

informasi pemustaka dapat terpenuhi. 

 

3. Bagi peneliti selanjutnya. 

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan maka bukan tidak mungkin lagi 

jika penelitian sekarang akan tidak bermakna untuk itu kegiatan utama 

sebelum melakukan penelitian ialah mengidentifikasi masalah yang ada 

dilapangan guna untuk merumuskan masalah dalam penelitian. 

  

4. Bagi masyarakat  

Masyarakat harus dapat mengembangkan ilmu pengetahuannya dengan 

mencari informasi guna menambahkan ilmu pengetahuan dan untuk 

memenuhi kebutuhan informasi. Karena pengetahuan serta informasi bisa 

didapatkan dimana saja. 


