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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1

Kesimpulan
Kesimpulan yang didapat dari penelitian kontribusi persepsi mahasiswa

tentang

ketersediaan

buku

referensi

terhadap

minat

memanfaatkan

perpustakaan untuk menunjang perkuliahan di Prodi PTB DPTS FPTK UPI
adalah :
1. Persepsi

mahasiswa

tentang ketersediaan

buku

referensi

di

perpustakaan DPTS FPTK UPI sebagian besar positif dan tergolong
baik.
2. Minat mahasiswa memanfaatkan perpustakaan DPTS FPTK UPI
untuk menunjang perkuliahan sebagian besar positif dan tergolong
cukup tinggi.
3. Terdapat kontribusi yang signifikan antara persepsi mahasiswa
tentang ketersediaan buku referensi terhadap minat memanfaatkan
perpustakaan untuk menunjang perkuliahan di Prodi PTB DPTS
FPTK UPI.

5.2

Saran
Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian yang didapat, maka

beberapa saran yang dapat dikemukakan diantaranya sebagai berikut:
1. Bagi Perpustakaan, diharapkan lebih melengkapi fasilitas buku
referensi untuk menunjang perkuliahan dari menambah variasi judul
buku referensi, menambah jumlah eksemplar dari tiap judul buku,
dan variasi media penyajiannya.
2. Bagi

dosen,

mengarahkan mahasiswa untuk

memanfaatkan

perpustakaan agar lebih ditingkatkan dan dioptimalkan. Agar
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mahasiswa lebih mudah memecahkan kesulitan-kesulitan yang
terjadi dalam perkuliahan misalnya dalam pencarian pemahaman
materi mata kuliah sehingga dapat menunjang perkuliahannya.
3. Bagi mahasiswa, diharapkan dalam penggunaan perpustakaan lebih
dimaksimalkan, sehingga dapat menunjang

perkuliahan. Dan

alangkah baiknya apabila mahasiswa memiliki minat memanfaatkan
perpustakaan yang tinggi.
4. Bagi calon peneliti selanjutnya, diharapkan ada penelitian lebih
lanjut

tentang

perpustakaan

DPTS

FPTK

pengembangan penelitian ini, sehingga apa

UPI

sebagai

yang menjadi

kekurangan pada perpustakaan dapat menjadi permasalahan dan
menjadi masukan kepada perpustakaan Program Studi PTB DPTS
FPTK UPI.
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