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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui 

keterkaitan antara persepsi siswa tentang perpustakaan dengan pemanfaatan 

bahan pustaka di Perpustakaan SMA Negeri 3 Bandung maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa persepsi siswa tentang perpustakaan masuk dalam kategori 

cukup baik. Persepsi siswa mengenai layanan sirkulasi diukur melalui lima 

indikator dan yang mendapat persentase dalam kategori baik yaitu sistem 

layanan sirkulasi, waktu layanan sirkulasi, prosedur peminjaman dan 

pengembalian bahan pustaka, dan kompetensi staf perpustakaan layanan 

sirkulasi sedangkan untuk indikator peraturan layanan sirkulasi memiliki 

persentase rendah. Persepsi siswa tentang layanan referensi yang diukur 

melalui empat indikator dan yang mendapat persentase dalam kategori baik 

yaitu pelayanan bimbingan, tugas layanan referensi dan peraturan layanan 

referensi, namun untuk indikator kompetensi staf perpustakaan memiliki 

persentase rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan di 

Perpustakaan SMA Negeri 3 Bandung sudah memenuhi standar harapan 

siswa sebagai pengguna perpustakaan.  

Pemanfaatan bahan pustaka di Perpustakaan SMA Negeri 3 Bandung 

berada dalam kategori cukup baik. Pemanfaatan bahan pustaka tercetak 

diukur melalui indikator peminjaman, penggunaan dan ketersediaan, dimana 

indikator yang mendapat persentase dalam kategori baik yaitu peminjaman 

dan penggunaan bahan pustaka tercetak. Sedangkan untuk pemanfaatan bahan 

pustaka noncetak yang mendapatkan persentase baik yaitu indikator 

penggunaan bahan pustaka noncetak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

bahan pustaka yang tersedia di perpustakaan SMA Negeri 3 Bandung 

dimanfaatkan dengan baik oleh siswa. 
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Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis data yang telah dilakukan 

dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan 

antara persepsi siswa tentang perpustakaan dengan pemanfaatan bahan 

pustaka di perpustakaan SMA Negeri 3 Bandung. Hipotesis tersebut dapat 

diterima dengan tingkat korelasi berada pada kategori kuat. Besarnya 

keterkaitan antara persepsi siswa tentang perpustakaan dengan pemanfaatan 

bahan pustaka di SMA Negeri 3 Bandung adalah 44,6% sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh faktor yang tidak diteliti. 

B. REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dan temuan yang 

telah dihasilkan, dapat dikemukakan beberapa rekomendasi untuk 

pengembangan layanan dan pemanfaatan bahan pustaka di perpustakaan 

SMA Negeri 3 Bandung sebagai berikut. 

1. Perpustakaan diharapkan dapat lebih tegas dalam mendisiplinkan 

pemustaka yang datang ke perpustakaan. Pendisiplinan dapat dilakukan 

melalui pendidikan pengguna. Sedangkan untuk layanan referensi, 

diharapkan staf layanan referensi dapat mempertahankan kompetensinya 

dan lebih ditingkatkan lagi dengan mengikuti berbagai pelatihan atau 

seminar mengenai perpustakaan atau melanjutkan pendidikan. 

2. Diharapkan pihak perpustakaan lebih memperhatikan pengadaan bahan 

pustaka yang mana dalam pengadaannya disesuaikan dengan kebutuhan 

pemustaka dan kurikulum yang digunakan.  

3. Diharapkan pihak perpustakaan dapat meningkatkan kegiatan promosi 

mengenai perpustakaan dengan cara sosialisasi kepada pemustaka, 

pembagian brosur mengenai informasi koleksi terbaru, promosi melalui 

media sosial, bedah buku dan lain-lain, dengan demikian image 

perpustakaan dimata pemustaka menjadi lebih baik.  


