BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Kesimpulan ini merupakan hasil analisa statistik variabel-variabel penelitian
sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan terdapat hubungan yang kuat antara koneksi WiFi dengan minat
mahasiswa dalam memanfaatkan Perpustakaan Pusat ITB. Hal ini dilihat dari
banyaknya mahasiswa yang memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat sumber
belajar dan pencarian informasi.
Ketersediaan koneksi WiFi dengan minat kunjung mahasiswa ke
Perpustakaan Pusat ITB menunjukkan adanya hubungan yang kuat. Hal ini dilihat
dari banyaknya mahasiswa yang berkunjung ke perpustakaan.
Ketersediaan koneksi WiFi dengan minat baca sumber elektronik ilmiah
mahasiswa di Perpustakaan Pusat ITB menunjukkan adanya hubungan yang
rendah. Hal ini dilihat dari rendahnya minat mahasiswa yang memanfaatkan
sumber elektronik referensi ilmiah.
Ketersediaan koneksi WiFi dengan minat memanfaatkan perpustakaan
digital mahasiswa di Perpustakaan Pusat ITB menunjukkan adanya hubungan
yang rendah. Hal ini dilihat dari rendahnya minat mahasiswa yang menggunakan
perpustakaan digital ITB.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang ditemukan dalam penelitian ini,
maka dapat dikemukakan beberapa saran untuk peningkatan minat mahasiswa
dalam memanfaatkan perpustakaan, kemudian untuk kepentingan penelitian
bidang ilmu perpustakaan dan informasi khususnya kajian Teknologi Informasi
dan Komunikasi (TIK) di perpustakaan. Adapun saran-saran tersebut adalah
sebaga berikut.
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1. Saran Praktis
a. Dalam rangka meningkatkan minat baca sumber elektronik dari perpustakaan
digital ITB, sebaiknya pihak Perpustakaan Pusat ITB lebih memperhatikan dari
segi konten yang terdapat dalam perpustakaan digital. Konten yang lengkap
dan akurat dapat meningkatkan minat mahasiswa untuk mencari sumber
referensi karya ilmiah dari perpustakaan digital ITB.
b. Untuk meningkatkan minat memanfaatkan perpustakaan digital ITB, sebaiknya
pihak Perpustakaan Pusat ITB lebih memperhatikan dan memaksimalkan
pelayanannya kepada para penggunanya. Tampilan yang menarik dan konten
yang akurat sesuai kebutuhan penggunanya dapat membantu meningkatkan
minat mahasiswa untuk memanfaatkan sumber referensi karya ilmiah dari
perpustakaan digital ITB.
c. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dari penyebaran angket diperoleh hasil
bahwa sebagian besar pengunjung memilih penyajian informasi perpustakaan
digital ITB dalam bentuk PDF serta membacanya dengan cara langsung di
layar (on screen viewing). Oleh karena itu, Perpustakaan Pusat ITB mampu
memperhatikan keinginan penggunanya sehingga format informasi yang
ditampilkan dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan
informasi penggunanya.

2. Saran Teoritis
a. Penerapan

teknologi

informasi

di

perpustakaan

hendaknya

mampu

mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengelola data dalam bentuk basis data
serta menyediakannya menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengguna
dalam kemasan digital yang fleksibel dan mudah disebarkan.
b. Teknologi informasi yang akan digunakan hendaknya dapat dijadikan sarana
untuk

menyimpan,

mengorganisasikan,

dan

menyebarluaskan

ilmu

pengetahuan dalam format digital.
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