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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

Simpulan dapat diambil dalam penelitian ini berdasarkan pengolahan 

data yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini terdapat dua simpulan yang 

diambil dari perumusan masalah sebelumnya. 

1. Simpulan Umum 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan mengenai keterkaitan pemanfaatan koleksi referensi dengan 

kebutuhan informasi siswa SMPN 5 Bandung. Merujuk kepada hasil 

pengolahan data yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa terdapat 

keterkaitan yang signifikan antara pemanfaatan koleksi referensi dengan 

kebutuhan informasi siswa SMPN 5 Bandung. Pemanfaatan koleksi 

referensi memiliki tingkat korelasi yang sedang dengan kebutuhan siswa. 

2. Simpulan Khusus 

Simpulan khusus inipun merujuk pada masalah khusus yang telah 

dirumuskan, yaitu mengenai pemanfaatan koleksi referensi di SMPN 5 

Bandung dan kebutuhan informasi siswa SMPN 5Bandung. Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Pemanfaatan koleksi referensi di perpustakaan SMPN 5 Bandung 

Hasil dari pengolahan data juga menunjukkan bahwa pemanfaatan 

koleksi referensi di perpustakaan SMPN 5 Bandung cukup baik. Hal 

tersebut terlihat pada hasil pengolahan data dari setiap indikator 

pemanfaatan koleksi referensi. Hasil pengolahan data tersebut 

menunjukkan bahwa koleksi referensi yang disediakan perpustakaan 

SMPN 5 Bandung cukup lengkap. Perpustakaan SMPN 5 Bandung 

memiliki cukup banyak koleksi referensi yang bisa dimanfaatkan oleh 
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siswa, tidak hanya dari segi ragam koleksinya, namun dari segi jumlah 

eksemplar juga cukup banyak, meskipun belum semua dari ragam koleksi 

referensi. 

Dari segi penggunaannya, meskipun masih banyak siswa yang belum 

menyadari betapa pentingnya dan manfaat dari koleksi referensi, namun 

dibuktikan pada penelitian ini bahwa sebagian besar siswa sering 

menggunakan dan memanfaatkan koleksi referensi yang telah disediakan. 

Dari hasil pengolahan data menunjukkan persepsi dari responden bahwa 

sebagian besar responden menyatakan bahwa penggunaan koleksi 

referensi di perpustakaan SMPN 5 Bandung cukup baik. Berdasarkan hal 

tersebut maka dapat dismpulkan bahwa sebagian besar siswa SMPN 5 

Bandung selalu menggunakan koleksi referensi untuk memenuhi 

kubutahan informasinya. 

b. Kebutuhan informasi siswa SMPN 5 Bandung 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan juga 

menggambarkan sejauhmana kebutuhan informasi siswa. Hal tersebut 

dilihat dari hasil pengolahan data berdasarkan indikator variabel 

kebutuhan informasi siswa dengan berpedoman pada teori Guha yaitu 

kebutuhan informasi yang mutakhir, kebutuhan informasi sehari-hari, 

kebutuhan informasi yang relefan dan kebutuhan informasi yang ringkas.  

Pengolahan data yang dilakukan menggambarkan hasil yang positif 

pada seluruh indikator kebutuhan informasi siswa. Sebagian besar siswa 

menyatakan bahwa mereka membutuhkan informasi yang mutakhir, 

informasi yang dibutuhkan sehari-hari, informasi yang relevan, dan 

informasi yang ringkas. Tingkat kebutuhan itupun cukup tinggi dan merata 

dari setiap jenis kebutuhannya. 
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B. Saran  

Berdasarkan hasil observasi dan pengolahan data yang telah dilakukan, 

maka dari penelitian ini terdapat beberapa saran, yaitu: 

1. Bagi siswa SMPN 5 Bandung agar dapat lebih memanfaatkan koleksi 

referensi yang disediakan di perpustakaan untuk memenuhi berbagai 

informasi yang dibutuhkan. 

2. Kepada pengelola perpustakaan, diharapkan agar lebih mendayagunakan 

lagi koleksi referensi. Misalnya, dikala seorang siswa bertanya mengenai 

informasi yang dicarinya, dapat ditujukan kepada koleksi referensi. 

Dengan demikian koleksi referensi akan lebih dimanfaatkan secara 

optimal oleh siswa. 

3. Agar pemanfaatan koleksi referensi bisa lebih optimal, tidak hanya dapat 

melibatkan pengelola perpustakaan saja. Guru merupakan orang terdekat 

dengan murid. Selain itu, guru juga adalah orang yang menyalurkan ilmu 

pengetahuan dalam proses belajar mengajar di kelas. Maka diharapkan 

kepada guru agar lebih memberikan motivasi lagi terhadap siswa agar 

memanfaatkan perpustakaan, khususnya terhadap koleksi referensi bila 

sesuai dengan mata pelajaran. 

4. Kepada pihak lembaga pendidikan, diharapkan agar lebih meningkatkan 

ketersediaan koleksi referensi dengan didasari oleh kebutuhan informasi 

siswa. Dalam proses pengadaan koleksi, perpustakaan harus melakukan 

seleksi terhadap koleksi tersebut berdasarkan kebutuhan informasi siswa. 

Berdasarkan proses penyeleksian tersebut, maka informasi yang 

dibutuhkan siswa akan terpenuhi. 


