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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

1. Simpulan 

Storytelling merupakan kegiatan, metode atau layanan yang sangat berhubungan dengan 

dunia perpustakaan. Tujuan dari program ini yaitu untuk menarik pengunjung anak-anak serta 

turut melestarikan budaya storytelling. Dalam hal ini, Pustakalana mengadakan storytelling 

dengan konsisten setiap bulannya selama 1.5 tahun. Adapun berdasarkan hasil penelitian, 

diperoleh simpulan umum yaitu terdapat konstruksi program storytelling di Pustakalana 

Children’s Library. Hal ini dapat dibuktikan dengan kegiatan program storytelling yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 

Berikut adalah simpulan secara khusus mengenai konstruksi program storytelling di 

Pustakalana Children’s Library: 

a. Perencanaan Storytelling di Pustakalana Children’s Library 

Storytelling di Pustakalana bekerjasama dengan Komunitas Dongeng Bengkel Kriya dan 

Imut untuk mengisi salah satu program yaitu Kinder Club. Program ini menjadi bentuk 

pengenalan perpustakaan pada anak-anak serta mempertahankan budaya storytelling. Untuk 

mencapai tujuannya, pada pelaksanaannya diperlukan tahapan-tahapan yang dilakukan 

dengan menentukan sasaran, mendiskusikan perangkat yang digunakan saat storytelling, 

hingga latihan yang dilakukan oleh storyteller supaya semua dapat dipersiapkan dengan baik 

dan tetap saling berkoordinasi. 

b. Pelaksanaan Storytelling di Pustakalana Children’s Library 

Tahap awal saat pelaksanaan, Bengkimut menerapkan circle time untuk anak-anak 

sebelum memasuki tahap penyampaian cerita. Kemudian pada tahap penyampaian 

storytelling di Pustakalana terdapat storyteller dan fasilitator yang berguna mendampingi 

serta mengarahkan audience. Saat menyampaikan dongeng, storyteller harus memperhatikan 

enam faktor berikut, yaitu (1) Kontak Mata, (2) Mimik Wajah, (3) Gerak Tubuh, (4) Suara, 

(5) Kecepatan, (6) Alat Peraga. Tahapan akhir pada pelaksanaan yaitu melakukan pembuatan 

kriya. 

 

c. Evaluasi Storytelling di Pustakalana Children’s Library 
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Pada tahap evaluasi, audience diajak untuk diskusi bersama yang akan memunculkan 

manfaat dari storytelling yang diikuti oleh mereka. Kemudian memasuki sesi tanya jawab 

yang memperhatikan respon dari audience serta cerita favorit anak-anak. Hasil yang 

didapatkan berupa nilai-nilai yang ditanamkan pada storytelling, kendala dilapangan dan 

harapan. Adapun harapan yang dimaksud bertujuan membangun kebiasaan anak untuk 

mengunjungi perpustakaan, mempertahankan budaya mendongeng, dan menjadikan dongeng 

sebagai hiburan tanpa mengurangi unsur edukasi serta meningkatkan kemampuan 

berkomunikasi juga bersosialisasi. 

2. Rekomendasi 

a. Bagi Pihak Pustakalana 

Pengetahuan akan selalu berkembang seiring berkembangnya zaman, demikian dengan 

perpustakaan yang kondisi fisiknya harus tetap ada ditengah berkembangnya zaman 

digitalisasi saat ini. Tentu harus adanya inovasi-inovasi lainnya supaya orang-orang tetap 

mau datang ke perpustakaan. Program yang ada saat ini lebih baik terus dikembangkan, dan 

tetap melestarikan budaya storytelling itu sendiri.  

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian yang berkaitan dengan storytelling terbilang banyak jumlahnya, namun 

perpustakaan anak yang saat ini di Indonesia masih terbilang jarang. Hanya dikota-kota besar 

yang memiliki perpustakaan anak secara umum, sebagian dari mereka mungkin hanya 

mengadakan taman baca yang lingkupnya untuk anak-anak.  

Program storytelling yang diadakan di perpustakaan atau taman baca lain jarang sekali 

dengan konsisten mereka menyelenggarakannya. Tidak jarang mereka hanya menganggap 

program ini hanya pelengkap dari terdirinya perpustakaan atau taman baca tersebut, sehingga 

diharapkan untuk penelitian selanjutnya perpustakaan ataupun taman baca lain yang memiliki 

program storytelling dapat menjalankan program ini secara konsisten. Hal lainnya yaitu 

dalam bangunan-bangunan konstruksi model di penelitian ini sifatnya belum dapat 

digeneralisir, sehingga perlu pengujian secara kuantitatif ke depannya 


