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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, simpulan 

pada penelitian yang telah dilakukan ini dibagi menjadi dua kelompok simpulan, 

yakni simpulan umum dan simpulan khusus. 

 

5.1.1 Simpulan Umum 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada 

bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara 

implementasi program Gembok Cinta RBU dengan minat kunjung masyarakat di 

TBM RBU. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan program Gembok Cinta 

RBU yang berada dalam kategori baik dan memiliki hasil yang signifikan, yang 

terdiri dari proses membaca buku, proses menulis resensi, dan penyajian hasil 

resensi (berbicara). Kemudian minat kunjung masyarakat khususnya remaja juga 

meningkat untuk berkunjung ke TBM dilihat dari berbagai faktor yang 

mempengaruhinya seperti pelayanan TBM, koleksi, dan tempat. 

 

5.1.2 Simpulan Khusus 

1)  Simpulan pada gambaran Impelementasi program Gembok Cinta  

RBU di TBM Rumah Baca Ujungberung yaitu: 

Taman Baca Masyarakat Rumah Baca Ujungberung (RBU) dalam 

rangka meningkatkan minat baca masyarakat serta memacunya menjadi 

gemar baca dan menulis, serta meningkatkan minat kunjungan masyarakat 

dalam memanfaatkan TBM, pengelola TBM-RBU termotivasi untuk 

memperkaya program-program yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan 

nyata yang menarik di masyarakat, salah satunya program Gembok Cinta 

RBU. Tahapan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam program 

gembok cinta ini meliputi proses membaca buku, menulis resensi buku, dan 

penyajian hasil resensi (berbicara). 
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a. Proses membaca buku yang dilakukan meliputi persiapan membaca, 

pelaksanaan membaca dan memperluas Interpretasi. Berdasarkan 

hasil penelitian yang dilakukan proses membaca buku berada pada 

kategori baik, dan masyarakat remaja sebagai responden lebih 

senang membaca buku fiksi seperti novel untuk mengikuti kegiatan 

program Gembok Cinta RBU. 

b. Kemudian untuk indikator proses menulis resensi dalam penelitian 

yang dilakukan membahas mengenai manfaat menulis serta ingin 

mengetahui pemahaman masyarakat mengenai struktur  resensi buku 

dan Langkah-langkah menulis resensi sebagai rangkaian dari 

program Gmbok Cinta RBU. Berdasarkan hasil penelitian diketahui 

masih ada  masyarakat yang belum mengetahui cara menulis resensi. 

Walaupun demikian mayoritas remaja sebagai responden mengetahui 

struktur resensi buku hanya saja dalam pelaksanaannya belum semua 

struktur resensi tersebut dituangkan dalam tulisan. 

c. Mengenai indikator penyajian hasil resensi (berbicara) dibahas 

mengenai kemampuan mempresentasikan hasil resensi dan 

pemahaman terhadap faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam 

mempresentasikan hasil resensi ataupun berbicara. Dari data 

penelitian diketahui bahwa sebagian besar remaja mengatakan bahwa 

ia selalu menunjukkan sikap tenang saat menyampaikan hasil resensi 

dan merasa percaya diri ketika mempresentasikan hasil resensi di 

depan umum.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga indikator tersebut berada 

pada kategori baik. Artinya, implemenasi program Gembok Cinta RBU 

sudah baik dan dapat diterima oleh masyarakat khususnya remaja di 

RW. 03 dilingkungan TBM itu berada. Hal ini juga dapat dilihat dari 

tujuan pelaksanaan program Gembok Cinta RBU yang sudah dapat 

tercapai. 
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2) Simpulan pada gambaran Minat Kunjung Masyarakat ke TBM 

Rumah Baca Ujungberung dengan adanya pelaksanaan program 

Gembok Cinta RBU yaitu: 

Jumlah kunjungan masyarakat khususnya remaja yang pada awalnya 

dapat dikatakan rendah, saat ini sedikit demi sedikit meningkat setelah 

dilaksanakannya program Gembok Cinta RBU. Hal ini didukung pula oleh 

hasil angket yang diisi oleh responden khususnya pada pernyataan yang 

berkaitan dengan ketertarikan masyarakat mengunjungi TBM, yaitu dilihat 

pada faktor pelayanan TBM, koleksi, dan tempat. Adapun simpulan dari 

masing-masing faktor tersebut adalah: 

a. Faktor pelayanan TBM juga berpengaruh terhadap meningkatnya 

minat kunjung masyarakat. Pengelola TBM dapat membantu 

masyarakat dalam mencari informasi yang dibutuhkan untuk 

mengikuti program Gembok Cinta RBU sehingga membuat 

masyarakat senang berkunjung ke TBM. Kemudian layanan yang 

diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sikap sopan dan 

cekatan pengelolapun membuat masyarakat senang berkunjung ke 

TBM, dan Program Gembok Cinta adalah program yang menarik di 

TBM RBU.  

b. Faktor Koleksi juga sangat penting untuk menarik masyrakat. 

Beragamnya koleksi yang tersedia, serta kualitas dan sifat koleksi 

yang bagus dan layak digunkan membuat masyarakat tertarik 

mengikuti program Gembok Cinta RBU dan senang berkunjung ke 

TBM untuk memanfaatkan koleksi yang tersedia. 

c. Kemudian faktor tempat memiliki peran penting juga dalam 

meningkatkan minat kunjung masyarakat. Lokasi TBM yang sangat 

strategis dan mudah dijangkau, membuat masyarakat khususnya 

remaja senang berkunjung ke TBM untuk mengikuti program 

Gembok Cinta RBU. Kemudian ruang baca yang didesain sangat 

menarik membuat nyaman masyarakart yang berkunjung ke TBM.  

Berdasarkan penelitian juga menunjukkan ke tiga indikator tersebut 

berada dalam kategori baik. Artinya, adanya pelaksanaan program 
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Gembok Cinta RBU dapat meningkatkan minat kunjung masyarakat 

khususnya remaja ke TBM Rumah Baca Ujungberung. 

5.2  Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat rekomendasi yang 

ingin peneliti sampaikan dan diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1) Bagi TBM Rumah Baca Ujungberung 

TBM Rumah Baca Ujungberung merupakan salah satu TBM yang 

menaruh perhatian besar kepada masyarakat untuk menumbuhkan dan 

mengembangkan minat baca masyarakat dengan berbagai kegiatan atau 

program yang dilakukannya. Oleh karena itu, pihak TBM diharapkan 

dapat melakukan pemantauan secara berkala terhadap program yang 

sedang dilaksanakannya. 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai 

bagaimana pelaksanaan suatu program. Kemudian perlu ditingkatkannya 

kembali sosialisasi mengenai program-program yang diselenggarkan oleh 

TBM, agar masyarakat tertarik untuk mengikuti dan berkunjung ke TBM. 

Adapun cara sosialisasi yang dilakukan dapat dengan membuat poster dan 

leaflat mengenai program yang akan dilaksanakan. Selain itu juga, dapat 

membuat daftar bacaan mengenai koleksi-koleksi yang tersedia di TBM, 

agar masyarakat mengetahuinya dan tertarik untuk berkunjung ke TBM 

Rumah Baca Ujungberung. 

Pengelola TBM juga diharapkan dapat terus menjalin kerja sama 

dengan relawan maupun stakeholder di lingkungan setempat, agar 

program atau kegiatan yang dilakukan dapat terus berjalan dan berdampak 

positif terhadap kemajuan masyarakat setempat. 

2) Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan untuk 

melakukan penelitian selanjutnya, khusunya mengenai aspek-aspek yang 

berada di TBM salah satunya program yang diselenggrakan TBM dengan 

kaitannya terhadap minat kunjung masyarakat.  

 


