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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN  REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian, analisis data, dan pembahasan yang telah 

dilakukan, simpulan yang akan ditarik pada penelitian ini dibagi menjadi 

dua kelompok simpulan, yakni simpulan umum dan simpulan khusus. 

 

 Simpulan umum : 

1. Terdapat hubungan koleksi dan layanan di Perpustakaan UPI dengan 

minat kunjung Mahasiswa FPOK UPI dengan tingkat keeratan korelasi 

sangat kuat. 

 

Simpulan khusus : 

1. Terdapat hubungan yang positif antara koleksi di Perpustakaan UPI 

dengan minat kunjung Mahasiswa FPOK UPI dengan keeratan korelasi 

kuat. 

2. Terdapat hubungan yang positif antara layanan di Perpustakaan UPI 

dengan minat kunjung Mahasiswa FPOK UPI dengan keeratan korelasi 

kuat. 

 

B. Implikasi dan Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan disimpulkan 

di atas, rekomendasi diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

 

1. Perpustakaan Pusat Universitas Pendidikan Indonesia  

Perpustakaan berusaha memutakhirkan kuantitas dan kualitas 

koleksi dengan mengacu pada kebutuhan disiplin ilmu. Selain 

perpustakaan mempertimbangan tingkat kebutuhan pemustaka 

terhadap koleksi yang diadakan. Melihat ragam disiplin ilmu yang ada, 
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manajemen alokasi dana pengadaan koleksi juga penting untuk di 

perhatikan. 

2. Dosen 

Dosen mengajak mahasiswa untuk datang keperpustakaan. 

Ajakan dosen kepada mahasiswa untuk berkunjung keperpustakaan 

dapat disalurkan melalui aktifitas perkuliahan. Dosen mengajak kepada 

mahasiswa untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat informasi 

pilihan. 

 

3. Mahasiswa FPOK UPI 

Mahasiswa FPOK UPI diharapkan dapat memanfaatkan koleksi 

perpustakaan semaksimal mungkin. Pemanfaatan koleksi perpustakaan 

bukan hanya memberikan dampak positif bagi kualitas Mahasiswa 

FPOK UPI maupun mahasiswa fakultas lainnya. Pemanfaatan koleksi 

perpustakaan juga akan memberikan dampak positif bagi 

perkembangan perpustakaan. Perpustakaan tanpa pemustaka seperti 

perpustakaan yang kehilangan energi untuk terus berkembang. 

Mahasiswa FPOK UPI sebagai pemustaka juga dianjurkan 

untuk ikut serta memelihara dan menjaga koleksi dan fasilitas 

perpustakaan. Tidak diperkenankan bagi pemustaka untuk merobek 

atau mencoret lembar koleksi untuk memenuhi kepentingan pribadi. 

Perpustakaan menyediakan koleksi untuk dapat digunakan bersama. 

Koleksi perpustakaan bukan milik seorang individu saja, melainkan 

milik seluruh pemustaka. Seperti yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya, bahwa 1 koleksi minimal diperuntukkan bagi 15 

pemustaka. Jika satu mahasiswa tidak memiliki rasa tanggung jawab 

untuk menjaga koleksi yang tersedia, maka akan merusak hak 14 

mahasiswa lainnya. 

Mememlihara dan menjaga koleksi juga dapat dilakukan 

dengan mentaati peraturan perpustakaan. Peraturan perpustakaan yang 

harus ditaati ialah peraturan tentang penggunaan koleksi di 

perpustakaan. Seperti dilarang membawa makanan dan minuman ke 
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dalam ruang baca. Peraturan larangan tersebut bertujuan agar koleksi 

terhindar dari ancaman terjadinya kontak dengan zat kimia berbahaya. 

Selain itu, peraturan tentang batas jumlah koleksi yang dapat dipinjam 

dan rentang waktu peminjaman yang diberikan kepada pemustaka. 

Mahasiswa FPOK UPI dianjurkan menjadikan perpustakaan 

sebagai pusat informasi pilihan untuk mendukung penuntasan tugas 

perkuliahan. Mahasiswa FPOK UPI sebagai pemustaka harus mampu 

memanfaatkan layanan perpustakaan dengan bijak. Sikap bijak dalam 

memanfaatkan layanan perpustakaan dapat diimplementasikan dalam 

kegiatan peminjaman dan pengembalian koleksi. Pemustaka juga dapat 

menggunakan layanan perpustakaan dengan tepat melalui 

memperhatikan, memahami, dan mentaati peraturan yang ada. 

 

4. Penelitian Selanjutnya 

Bagi peneliti yang hendak melakukan penelitian mengenai 

koleksi dan layanan di perpustakaan, dapat memilih selain variabel 

terikat minat kunjung. Selain itu, penelitian ini masih jauh dari kata 

sempurna. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat lebih baik lagi 

dalam pelaksanaan penelitian untuk hasil yang lebih baik lagi. 

 


