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BAB V 

SIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diperoleh 

simpulan bahwa, evaluasi sarana dan prasarana perpustakaan sekolah di SMA 

Negeri 2 Ciamis sudah cukup baik karena sudah hampir bersesuaian dengan kriteria 

yang ditetapkan SNP009:2011. Perpustakan sudah mempunyai sarana yang 

memadai termasuk Rak buku, Rak majalah, Rak surat Kabar, Meja baca,Kursi baca, 

Kursi kerja, Meja kerja, Lemari katalog, Lemari papan pengumuman, Meja 

sirkulasi, Mading, Rak buku Referensi Perangkat Komputer Meja, dan akses 

fasilitas internet pemustaka Komputer, Televisi dan Tempat Sampah. Hanya saja 

DVD  dan Administrasi Perangkat Komputer masih dalam perbaikan. Dengan 

demikian apabila mengacu pada SNP009:2011 yang telah ditetapkan, kriteria ini 

sudah hampir terpenuhi kecuali ada sebagian sarana yang belum sesuai seperti yang 

ditetapkan. 

5.2. Saran  

Berdasarkan pengalaman yang didapatkan peneliti selama penelitian di 

SMA Negeri 2 Ciamis, ada beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan  

sebagai berikut: 

1. Untuk penataan ruangan khususnya area baca dan belajar pemustaka 

dianjurkan agar disediakan ruangan yang cukup besar dan ditambahkan 

meja serta kursi baca agar dapat menampung pemustaka dalam jumlah lebih 

banyak. 

2. Untuk pengadaan koleksi sebaiknya pihak perpustakaan memberikan 

kesempatan bagi pemustaka agar kebutuhannya dapat dipenuhi secara 

memuaskan. 

3. Untuk manajemen di perpustakaan dianjurkan menambah staf atau 

pustakawan agar berjalan lebih optimal dan tidak membebankan pada satu 

pustakawan dikarenakan jumlah pemustaka belum cukup banyak 

Dengan demikian setelah adanya penelitian ini semoga dapat bermanfaat bagi 

perpustakaan, Khususnya bagi perpustakaan SMA Negeri 2 Ciamis untuk dapat 
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memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pada gilirannya 

kelak perpustakaan SMA Negeri 2 Ciamis dapat dirujuk sebagai perpustakaan 

berstandar bagi sekolah lainya. 

5.3 Rekomendasi 

Dengan melihat hasil penelitian dan yang telah di analisa penulis 

memberikan saran sebagai upaya konstruktif  demi kontribusi yang bermakna. 

Implikasi dan saran penulis yaitu: 

5.3.1. Bagi Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi 

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menambah referensi bagi 

kajian keilmuan perpustakaan dan informasi terutama berkenaan dengan materi  

mengenai sarana dan prasarana perpustakaan sekolah . Selain itu, sebagai 

pemerkaya materi perkuliahan maka penelitian ini akan memberikan suatu 

gambaran mengenai tahapan evaluasi menyangkut standar sarana dan prasarana 

yang harus ditetapkan di perpustakaan. 

5.3.2. Bagi perpustakaan SMA Negeri 2 Ciamis 

 Dengan memilih objek penelitian di SMA Negeri 2 Ciamis peneliti 

mengharapkan agar pihak perpustakaan SMA negeri 2 ciamis dapat mengupayakan 

sarana dan prasarana yang telah ditetapkan yang merupakan bagian yang sangat 

penting untuk keberlangsungan layana perpustakaan. SMA Negeri 2 Ciamis 

berpotensi memiliki perpustakaan yang memenuhi standarisasi dalam 

melaksanakan seluruh kegiatan perpustakaan, sehingga dapat bersaing secara 

nasional dan menjadi contoh bagi perpustakaan lain khususnya di kabupaten 

Ciamis. 

5.3.3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Penelitian yang berkaitan dengan evaluasi sarana dan prasarana 

perpustakaan masih terbilang sedikit jumlahnya. Oleh karenanya untuk 

peneliti selanjutnya, diharapkan dapat terus menggali sarana dan prasarana 

yang digunakan pada perpustakaan sekolah lainnya. karena sarana dan 

prasarana perpustakaan sangatlah penting bagi kemajuan dan 

keberlangsungan suatu perpustakaan dalam memenuhi kebutuhan 

pemustaka  secara memuaskan.



 

 


