
95 

Lutfi Alifadi Handoko, 2018 
MODEL PEMANFAATAN KOLEKSI SKRIPSI DIGITAL DALAM 
MEMENUHI KEBUTUHAN INFORMASI OLEH PEMUSTAKA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

5.1. Simpulan 

5.1.1. Simpulan Umum 

Pemustaka memanfaatkan koleksi skripsi digital yang 

ada pada UPT Perpustakaan UNISBA untuk memenuhi 

kebutuhan informasinya, dan koleksi skripsi digital memiliki 

informasi yang dapat memenuhi kebutuhan informasi 

pemustaka pada UPT Perpustakaan UNISBA secara 

memuaskan. 

5.1.2. Simpulan Khusus  

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan 

maka berikut adalah beberapa kesimpulan khusus mengenai 

aspek–aspek  pemanfaatan koleksi skripsi digital dalam 

menuhi kebutuhan informasi pemustaka. 

Metode yang digunakan dalam memanfaatkan koleksi 

skripsi digital yaitu metode menulis. Hal ini berarti aspek 

proses yang dilakukan oleh pemustaka dalam memanfaatkan 

koleksi skripsi digital pada UPT Perpustakaan UNISBA dapat 

mempertemukan pemustaka dengan informasi yang sesuai 

dengan kebutuhannya. 

Tingkat pemanfaatan koleksi skripsi digital dilihat dari 

intensitas pemanfaatan, frekuensi penggunaan, jumlah yang 

digunakan. Untuk intensitas pemanfaatan koleksi skripsi 

digital sebagian besar pemustaka hanya memanfaatkan 

koleksi skripsi digital dengan durasi kurang dari 1 jam. 

Kemudian, untuk aspek frekuensi pemanfaatan koleksi skripsi 

digital sebagian besar pemustaka memanfaatkan koleksi 

skripsi digital dalam satu minggu sebanyak 1-2 kali. 

Sedangkan, untuk aspek jumlah koleksi skripsi digital yang 

digunakan sebagian besar pemustaka membutuhkan lebih dari 

1 koleksi skripsi digital untuk memenuhi kebutuhan 

informasinya. Hal ini berarti pemustaka memanfaatkan 

koleksi skripsi digital dalam memenuhi kebutuhan 

informasinya dinilai cukup intensif. 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan koleksi 

skripsi digital dalam memenuhi kebutuhan informasi 

pemustaka dapat dilihat dari faktor internal dan faktor 

eksternal. Yang untuk faktor internal meliputi kebutuhan, 

motif dan minat.  

Dalam aspek kebutuhan informasi, pemustaka 

membutuhkan informasi yang berguna sebagai bahan diskusi 

dalam proses belajar mengajar atau proses pembelajaran. 

Selain itu, pemustaka juga sering kali memanfaatkan koleksi 

skripsi digital dalam memenuhi kebutuhan informasinya 

sebagai bahan rujukan untuk menyelesaikan tugas kuliahnya.  

Sehingga, kebutuhan kognitif, kebutuhan afektif, dan 

kebutuhan integrasi personal pemustaka telah terpenuhi. 

Dalam aspek Motif, pemustaka memanfaatkan koleksi 

skripsi digital untuk menyelesaikan penelitian dan menambah 

wawasan atau pengetahuan. 

Dalam aspek minat, pemustaka mengaku berminat 

memanfaatkan koleksi skripsi digital karena mudah diakses 

dan praktis digunakan. Tetapi dari segi kemutakhiran kurang 

diminati oleh pemustaka, karena banyak koleksi skripsi 

digital yang belum diperbaharui oleh pustakawan.  

Untuk faktor eksternal meliputi kelengkapan koleksi, 

keterampilan pustakawan dalam melayani pemustaka, dan 

ketersediaan sistem temu kembali informasi. 

Dalam aspek kelengkapan koleksi dilihat berdasarkan 

jumlah eksemplar, keberagaman koleksi, dan kemutakhiran. 

Informasi yang terkandung dalam koleksi skripsi digital dapat 

memenuhi kebutuhan kognitif, kebutuhan afektif dan 

kebutuhan integrasi personal pemustaka.  Akan tetapi, dari 

segi jumlah koleksi, berdasarkan temuan dilapangan tidak 

sesuai dengan yang diharapkan. Ada beberapa responden 

yang mengatakan jika jumlah koleksi skripsi digital belum 

sesuai dengan kebutuhan. 

Keterampilan pustakawan pada UPT Perpusatakaan 

UNISBA dalam melayani pemustaka termasuk dalam 

kategori baik. Hal ini berarti pustakawan mampu membantu 

pemustaka untuk memenuhi kebutuhan informasinya, 

bersikap ramah, responsif dan mampu menggunakan keyword 
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yang sesuai dengan jenis informasi yang dibutuhkan 

pemustaka pada koleksi skripsi digital 

Ketersediaan fasilitas temu kembali informasi pada UPT 

Perpustakaan UNISBA ini termasuk dalam kategori baik. 

Fasilitas temu kembali informasi ini dapat diakses secara 

online dengan mengaksesnya di alamat 

http://repository.unisba.ac.id. Sistem temu kembali informasi 

yang ada pada UPT Perpustakaan UNISBA mudah digunakan 

oleh pemustaka. Hal ini berarti bahwa fasilitas temu kembali 

informasi pada UPT Perpustakaan UNISBA mendukung 

terhadap pemanfaatan koleksi skripsi digital dalam memenuhi 

kebutuhan informasi pemustaka. 

5.2.  Implikasi dan Rekomendasi  

5.2.1. Bagi UPT Perpustakaan UNISBA 

Sebaiknya pustakawan melakukan promosi agar produk 

layanan koleksi skripsi digital dapat diketahui dan 

dimanfaatkan oleh seluruh pemustaka yang ada pada UPT 

Perpustakaan UNISBA. Hal ini dikarenakan tidak semua 

pemustaka mengetahui bagaimana cara memanfaatkan 

koleksi skripsi digital dengan benar. Cara promosi dapat 

dilakukan dengan memanfaatkan media cetak seperti flyer 

dan melaksanakan user education secara berkala. 

Pustakawan diharapkan selalu mengunggah koleksi 

skripsi digital secara berkala supaya informasi yang tersedia 

lebih lengkap dan beragam sehingga kemutakhiran informasi 

yang terkandung dalam koleksi skripsi digital dapat 

memenuhi kebutuhan informasi pemustaka. 

Jika informasi yang dibutuhkan pemustaka tidak 

ditemukan pada koleksi skripsi digital yang ada pada UPT 

Perpustakaan UNISBA, pustakawan hendaknya mencarikan 

koleksi yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pemustaka. 

Hal ini dapat dilakukan dengan mecarikannya pada jenis 

koleksi buku yang ada pada layanan sirkulasi ataupun yang 

ada pada layanan jurnal. 

5.2.2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk lebih 

mengembangkan dan melengkapi keilmuan yang berkaitan 

dengan pemanfaatan koleksi khususnya koleksi digital 

http://repository.unisba.ac.id/
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sehingga tidak hanya menghubungkannya dengan kebutuhan 

informasi. Dengan demikian, keterkaitan antara pemanfaatan 

koleksi skripsi digital dengan ilmu perpustakaan akan lebih 

bervariasi yang kemudian menjadikannya sebagai wawasan 

baru bagi dunia perpustakaan dan kepustakawanan. 


