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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan yaitu 

sebagai berikut. 

1. Kesimpulan Umum 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, kenyataan di lapangan 

menunjukkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kompetensi 

pustakawan dengan kualitas pelayanan. Kompetensi pustakawan memiliki tingkat 

hubungan yang sedang dengan kualitas pelayanan pada perpustakaan Unisba. 

2. Kesimpulan Khusus 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui 

hubungan kompetensi pustakawan yang meliputi kompetensi umum, kompetensi 

inti, dan kompetensi khusus, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 

a. Terdapat hubungan yang signifikan antara kompetensi umum pustakawan 

dengan kualitas pelayanan. Berdasarkan kategori dalam interpretasi koefisien 

korelasi menunjukkan bahwa kompetensi umum pustakawan memiliki 

hubungan yang sedang dengan kualitas pelayanan. 

b. Terdapat hubungan yang signifikan antara kompetensi inti pustakawan dengan 

kualitas pelayanan. Berdasarkan kategori dalam interpretasi koefisien korelasi 

menunjukkan bahwa kompetensi inti pustakawan memiliki hubungan yang kuat 

dengan kualitas pelayanan. 

c. Terdapat hubungan yang signifikan antara kompetensi khusus pustakawan 

dengan kualitas pelayanan. Berdasarkan kategori dalam interpretasi koefisien 

korelasi menunjukkan bahwa kompetensi khusus pustakawan memiliki 

hubungan yang sedang dengan kualitas pelayanan. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mengajukan beberapa saran 

yang dianggap berguna bagi Perpustakaan Unisba diantaranya sebagai berikut. 

1. Sebaiknya perpustakaan Unisba memiliki rencana kerja yang disesuaikan 

dengan perkembangan teknologi informasi dan berorientasi pada pemustaka. 

2. Sebaiknya pustakawan berperan aktif dalam melakukan promosi perpustakaan 

karena media yang tersedia sudah cukup menunjang diantaranya melalui 

website perpustakaan, brosur, dan banner. Selain media tersebut, pustakawan 

juga perlu mengadakan promosi dengan cara memperkenalkan perpustakaan 

kepada mahasiswa melalui pendidikan pemustaka (user education) serta 

memberikan informasi apa saja secara lisan ketika berinteraksi dengan 

pemustaka atau ketika memberikan pelayanan kepada pemustaka yang 

membutuhkan bantuan. 

3. Sebaiknya pustakawan juga secara rutin melakukan kajian di bidang 

perpustakaan yang akan menghasilkan suatu karya tulis ilmiah (makalah, 

artikel, dan sebagainya) yang dapat dilayankan kepada pemustaka di 

perpustakaan Unisba. Bukan hanya pada saat ada kegiatan tertentu saja. 

4. Sebaiknya perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan maupun 

pengaruh kompetensi pustakawan terhadap faktor-faktor lainnya sebagai 

inovasi baru untuk memudahkan pemustaka dalam proses mendapatkan 

informasi. 


