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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai “keterkaitan 

pengembangan koleksi dengan kepuasan pemustaka tunarungu di 

perpustakaan Sekolah Luar Biasa Negeri B Bandung”, maka dapat ditarik 

simpulan sebagai berikut: 

1. Simpulan Umum 

Terdapat keterkaitan antara pengembangan koleksi dengan 

kepuasan pemustaka pada kategori sedang. Hal ini berdasarkan 

tanggapan responden yang memberikan pernyataan dan penilaian 

terhadap pengembangan koleksi dengan kepuasan pemustaka dengan 

kriteria yang sangat tinggi. Dengan melakukan pengembangan koleksi 

secara optimal dapat memberikan kepuasan bagi pemustaka. Secara 

keseluruhan hasil indikator mendapatkan respon yang relatif tinggi. 

Tanggapan atau respon yang sangat tinggi didapatkan dari sub 

variabel pada pengembangan koleksi yaitu kemutakhiran koleksi, 

sedangkan sub variabel kesesuaian dan kelengkapan mendapat respon 

yang tinggi. Pada variabel kepuasan pemustaka yang mendapatkan 

respon yang sangat tinggi yaitu pada sub variabel kesediaan alat temu 

kembali, sedangkan untuk sub variabel respon terhadap pengguna, 

kualitas koleksi, dan pengaksesan mudah, tepat dan cepat mendapat 

respon yang tinggi. Adapun dalam pengujian hipotesis diperoleh 

bahwa korelasi antara pengembangan koleksi dengan kepuasan 

pemustaka adalah sedang. 

 

2. Simpulan Khusus 

Simpulan khusus merujuk pada masalah khusus yang telah 

dirumuskan, yaitu mengenai kesesuaian koleksi, kelengkapan koleksi, 
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dan kemutakhiran koleksi di perpustakaan. Berdasarkan penelitian 

yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Kesesuaian koleksi 

Terdapat keterkaitan antara pengembangan koleksi aspek 

kesesuaian dengan kepuasan pemustaka pada kategori sedang dan 

signifikan. Akan tetapi respon yang didapat dari responden 

termasuk dalam kategori tinggi. Pemustaka beranggapan bahwa 

kesesuaian bahan koleksi di perpustakaan SLBN B Bandung berisi 

informasi yang tepat dan lengkap mengenai tugas-tugas sekolah 

untuk membantu peserta didik dalam memenuhi kebutuhan 

informasi proses belajar mengajar. Semakin besar koleksi yang 

sesuai, pemustaka akan merasa puas memanfaatkan perpustakaan 

SLBN B Bandung. Hal diatas menunjukkan adanya hubungan yang 

baik antara kesesuaian bahan koleksi dengan kepuasan pemustaka. 

b. Kelengkapan bahan koleksi 

Terdapat keterkaitan antara pengembangan koleksi aspek 

kelengkapan dengan kepuasan pemustaka pada kategori sedang 

dan signifikan. Akan tetapi respon yang didapat dari responden 

termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa 

kelengkapan koleksi di Perpustakaan SLBN B Bandung  dapat 

dilihat dari  jumlah koleksi dan jenis koleksi yang tersedia cukup 

lengkap. 

c. Kemutakhiran bahan koleksi  

Terdapat keterkaitan antara pengembangan koleksi aspek 

kemutakhiran dengan kepuasan pemustaka pada kategori sedang 

dan signifikan. Respon yang didapat dari responden termasuk 

dalam kategori sangat tinggi. Hal tersebut dlihat dari hasil 

pengolahan data berdasarkan indikator koleksi yang tersedia di 

perpustakaan sesuai dengan perkembangan zaman dalam 

membantu peserta didik dalam mengerjakan tugas sekolah. 

Semakin besar koleksi yang mutakhir di perpustakaan SLBN B 

Bandung akan memberikan kepuasan pemustaka karena pemustaka 
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dapat memperoleh bahan koleksi terbaru yang tersedia di 

perpustakaan. 

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran 

agar dapat menjadi masukan bagi perpustakaan sekolah khususnya 

perpustakaan sekolah SLB Negeri B Bandung. Beberapa saran tersebut 

yaitu: 

1. Bagi perpustakaan setelah dilaksanakannya penelitian ini 

diharapkan perpustakaan SLBN B Bandung dapat lebih 

memperhatikan pengembangan koleksi agar perpustakaan lebih 

berkembang dan dapat dimanfaatkan oleh pemustaka baik 

peserta didik, guru, maupun warga sekolah. Pengembangan 

koleksi dilakukan agar pengadaan koleksi sesuai dengan 

kebutuhan dan harapan pemustaka. Pengembangan koleksi 

harus lebih ditingkatkan dengan mellihat dari segi kesesuaian, 

kelengkapan dan kemutakhiran koleksi. Dengan demikian, 

kegiatan pengembangan koleksi yang dilakukan di 

perpustakaan dapat meningkatkan kepuasan pemustaka SLB 

Negeri B Bandung. 

2. Bagi pustakawan setelah dilaksanakan penelitian ini diharapkan 

pustakawan lebih aktif mengembangkan koleksi  perpustakaan 

baik dengan memperhatikan kebutuhan informasi dalam 

memberikan pelayanan prima kepada pemustaka. 

3. Bagi peneliti diharapkan hasil dari penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai bahan rujukan untuk melakukan penelitian 

selanjutnya. Peneliti juga mengharapkan peneliti selanjutnya 

dapat  meneliti atau mengkaji faktor- faktor lain yang dapat 

mempengaruhi kepuasan pemustaka di perpustakaan SLBN B 

Bandung. Sehingga dapat memberikan masukan untuk 

perpustakaan SLBN B Bandung. 


