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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian yang berjudul “Efektivitas Sanksi Peraturan Perpustakaan Terhadap 

Kedisiplinan Pemustaka (Studi Deskriptif Efektivitas Sanksi Peraturan Perpustakaan 

Terhadap Kedisiplinan Pemustaka di Perpustakaan Pusat Angkatan Darat) ini dapat 

ditarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian ini terdiri dari dua 

kesimpulan, yaitu kesimpulan umum dan kesimpulan khusus.  

 

5.1.1 Kesimpulan Umum 

Sanksi peraturan perpustakaan dikategorikan memiliki efektivitas tinggi 

terhadap kedisiplinan pemustaka. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas sanksi 

peraturan perpustakaan di Perpustakaan Pusat Angkatan Darat menjadi faktor yang 

penting dalam meningkatkan kedisiplinan pemustaka.  

 

5.1.2 Kesimpulan Khusus  

1) Efektivitas sanksi peraturan perpustakaan yang diterapkan di Perpustakaan 

Pusat Angkatan Darat sangat efektif diterapkan.  

2) Tingkat kedisiplinan pemustaka di Perpustakaan Pusat Angkatan Darat sangat 

tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan disiplin waktu, disiplin menegakkan aturan 

dan disiplin sikap, karena ada sanksi yang diterapkan dengan tegas.  

 

5.2 Rekomendasi 

Peneliti merekomendasikan kepada pustakawan, pemustaka dan peneliti 

selanjutnya. Sebagai berikut: 

 

5.2.1 Bagi Pustakawan 

 Pustakawan hendaknya memberikan reward bagi pemustaka yang menaati 

peraturan perpustakaan agar lebih dapat meningkatkan kedisiplinannya. 

Khususnya sanksi denda, sebesar Rp. 500,-/buku/hari. Kepala perpustakaan 

maupun pustakawan hendaknya mempertimbangkan lagi mengenai hal ini.  Agar 

pemustaka sepenuhnya menyetujui adanya sanksi denda yang diterapkan di 

Perpustakaan Pusat Angkatan Darat.  

 

5.2.2 Bagi Pemustaka 
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Bagi pemustaka yang masih terlambat mengembalikan buku. Diharapkan 

membiasakan diri untuk senantiasa tepat waktu dalam mengembalikan buku dan 

bagi pemustaka yang menghilangkan buku yang dipinjamnya, diharapkan untuk 

bertanggung jawab mengganti buku yang baru.  

 

5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya  

Dalam penelitian ini peneliti hanya berfokus pada variabel sanksi peraturan 

perpustakaan saja. Bagi peneliti selanjutnya, jika ingin mengambil tema yang 

sama, diharapkan untuk mengkategorikan ketiga sanksi, yaitu: sanksi peringatan, 

denda dan penggantian buku, menjadi sub variabel. Hal tersebut dilakukan 

peneliti, karena diharapkan dapat memberi sumber inspirasi bagi peneliti 

selanjutnya dan agar lebih spesifik dalam melakukan penelitian mengenai 

efektivitas sanksi peraturan perpustakaan terhadap kedisiplinan pemustaka.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


