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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMEDASI 

Berdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada 

bab IV, maka pada bab V ini penulis akan merumuskan beberapa kesimpulan sebagai 

intisari dari hasil penelitian ini. Pada bagian akhir, peneliti mengajukan implikasi dan 

rekomendasi kepada pihak terkait mengenai penelitian dengan judul. Simpulan akan 

dipaparkan menjadi dua yaitu simpulan umum dan simpulan khusus untuk menjawab 

rumusan masalah pada penelitian ini. Sedangkan implikasi merupakan pemaparan 

penulis mengenai dampak  yang dihasilkan dari peneliti tersebut, dan dihasilkan dari 

penelitian tersebut dan rekomendasi yang ditujukkan penulis untuk beberapa pihak 

terkait, sebagai berikut: 

5.1   Simpulan  

5.1.1 Simpulan Umum  

  Pemanfaatan program Sistem Informasi Taman Bacaan Masyarakat 

(SIMACAM) merupakan upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kota Bandung untuk 

menggerakan seluruh lapisan masyarakat kota Bandung dalam meningkatkan minat 

membaca sehingga mampu meningkatkan civic literacy.  Berdasarkan hasil analisis 

yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa program SIMACAM sebagai penyediaan 

informasi sumber belajar telah dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan standar 

oprasional yang ada. Namun, dalam proses pengimplementasian program tersebut 

belum sesuai dengan yang diharapkan, hal tersebut terjadi karena program SIMACAM 

merupakan program yang baru diciptakan pada awal tahun tahun 2017. Sehingga hanya 

sebagaian kecil masyarakat kota Bandung yang mengetahui keberadaan program 

tersebut, begitupun dengan penggunaan program tersebut belum banyak diakses oleh 

masyarakat. Oleh karena itu perlunya proses sosialisasi yang berlanjutan baik dari pihak 

Dispusip dan beberapa peran agen sosial diantaranya akademisi, sektor bisnis atau 

pengusaha, komunitas dan media massa harus saling bersinergi sehingga pemanfaatan 

program SIMACAM tersebut mampu meningkatkan Civic Literacy.
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5.1.2 Simpulan Khusus 

1. Peran program SIMACAM sebagai penyedian informasi sumber belajar yang dibuat 

oleh Dispusip Kota Bandung merupakan sebuah program yang berbentuk sistem 

aplikasi yang bisa diakses melalui website. Hal tersebut merupakan cara untuk 

meningkatkan budaya literasi di Kota Bandung dengan bantuan teknologi yang 

menjadikan nilai plus terhadap pelayanan publik. Berdasarkan hasil penelitian peran 

program SIMACAM dalam meningkatkan Civic Literacy  masyarakat Kota 

Bandung tersebut belum adanya peningkatan secara signifikan mengingat program 

tersebut baru berjalan selama 2 tahun tepatnya awal tahun 2017, sehingga masih 

dalam tahapan ujicoba dan pengembangan yang berkelanjutan.   

2. Implementasi pelaksanaan program Sistem Informasi Taman Bacaan Masyarakat 

(SIMACAM) Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, dari 10 

narasumber, hanya ada 5 narasumber yang mengetahui program SIMACAM dengan 

berbagai beragama sumber informasi yang mereka dapatkan. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa proses sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dispusip Kota 

Bandung belum mencakup seluruh lapisan masyarakat Kota Bandung. Namun, hasil 

observasi dilapangan petugas Dispusip yang menjalankan program SIMACAM 

sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, yang menjadi kekurangan program 

tersebut masih prototype sehingga dalam menyediakan pelayanaan informasi 

sumber belajar tersebut dalam proses ujicoba dalam tahap analisis kebutuhan 

masyarakat yang lebih spesifik,  selama kurun waktu 2 tahun adanya suatu 

pengembangan terbaru program SIMACAM yang merubah nama menjadi SI-

INTAN Kota Bandung yang bisa diakses http://siip.tbm.dispusip.bandung.go.id/.  

Program tersebut merupakan gabungan taman bacaan masyarakat yang berada 

dikota Bandung, dengan mengintergrasikan Perpustakaan tingkat SD, SMP, 

Kelurahan, Kecamatan dan Micro sehingga mampu mencakup lebih luas lagi tempat 

penyediaan sumber belajar yang bisa didapatkan dengan mudah. Namun setelah 

adanya pengembangan tersebut pihak Dispusip Kota Bandung belum melakukan 

proses sosialisasi secara luas kepada masyarakat, karena program tersebut dalam 

http://siip.tbm.dispusip.bandung.go.id/
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proses pengerjaan dan pengintegrasikan data setiap TBM, Micro dan Perpustakaan 

yang terintegrasi kedalam SI-INTAN.  

3. Proses Pendidikan Kewarganegaraan membangun Civic Literacy yaitu perlu adanya 

suatu kesadaran yang kuat dan dirasakan oleh setiap individu, karena untuk 

membangun Civic Literacy perlunya beberapa peran agen sosial diantaranya 

pemerintahan, akademisi, sektor bisnis atau pengusaha, komunitas dan media massa 

dari keempat agen tersebut harus saling bersinergi dalam upaya meningkatkan Civic 

Literacy. Kemudian manfaat dari membangun Civic Literacy yaitu Pertama, 

menjadi pribadi yang berkualitas, berbobot dan mempunyai pola pemikiran yang 

luas dan visioner. Kedua, mampu memahami segala aspek bidang dalam negera 

termasuk isu-isu kebijakan dalam kinerja pemerintahan. Ketiga, sadar pentinngnya 

meningkatkan literasi karena selalu mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru. 

Keempat, mampu menjadi seorang pemimpin beradasarkan ilmu pengetahuan dan 

pengalaman yang telah ia miliki. Kelima, Mampu menjadi seorang warga negara 

yang berguna bagi nusa bangsa dan agama.   

5.2 Implikasi  

         Suatu penelitian yang telah dilakukan khususnya lingkungan Pendidikan yakni 

lingkungan masyarakat, maka simpulan tersebut memiliki beberapa implikasi yakni 

sebagai berikut: 

5.2.1 Bagi Pemerintah Kota Bandung  

   Implikasi dari karya ilmiah ini, pengalaman membuktikan bahwa untuk 

meningkatkan Civic Literacy masyarakat Kota Bandung, bukan hanya dilakukan oleh 

pemerintah saja, tetapi perlunya melibatkan pihak-pihak tertentu yang mampu 

memberikan partisipasi aktif misalnya peran masyarakat, akademisi, dunia usaha, 

komunitas dan media massa.  

5.2.2 Bagi Masyarakat  

 Implikasi dari karya ilmiah ini dapat membuat masyarakat mengetahui program 

apa saja yang dimiliki Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kota Bandung mengenai program dan pelayanan publik berupa sumber 

bacaan dalam meningkatkan budaya literasi di Kota Bandung. 
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5.2.3 Mahasiswa  

         Implikasi dari karya ilmiah ini mahasiswa mampu ikut terlibat dalam 

menyukseskan Bandung dalam meningkatkan budaya literasi dan mampu memberikan 

informasi kepada masyarakat lingkungan sekitar Kota Bandung dalam memberikan 

penyediaan informasi dan ilmu pengetahuan terkait sumber bacaan yang bisa diakses 

dengan mudah dengan pelayanaan publik dikota Bandung.  

5.3  Rekomendasi   

Hasil penelitian, sebagai bahan rekomendasi dengan mempertimbangkan hasil 

temuan baik dilapangan, maupun secara teoritis, maka ada beberapa hal dapat menjadi 

bahan rekomendasi yaitu sebagai berikut: 

5.3.1 Bagi Pemerintah Kota Bandung 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung  belum melaksanakan 

sosialisasi kepada masyarakat secara signifikan, terlintas program tersebut masih dalam 

tahapan pengembangan sehingga program tersebut mudah diakses untuk semua 

kalangan masyarakat. Berdasarkan realitas dilapangan sebagaian besar masyarakat Kota 

Bandung belum mengetahui secara khusus mengenai penggunaan program SIMACAM 

terlebih adanya pengembangan baru dengan perubahan program SI-INTAN hasil dari 

pengembangan program SIMACAM yang merupakan hasil dari evaluasi dan motoring 

yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota  Bandung.  

5.3.2 Bagi Dosen atau Guru  

            Dosen atau guru memberikan pemahaman kepada mahasiswa atau peserta didik 

mengenai perlunya meningkatkan budaya literasi dengan memanfaatkan pelayanan 

publik dalam hal program SIMACAM yang ada dikota Bandung yang memberikan 

bantuan informasi dan ilmu pengetahuan bagi Masyarakat Kota Bandung.  

5.3.3 Bagi Mahasiswa  

           Mahasiswa harus mampu mencari informasi mengenai pengembangan program-

program pemerintah dalam meningkatkan Civic Literacy. Sehingga  

mampu memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat lainya mengenai 

keadaan Kota Bandung baik dalam organisasi atau lingkup komunitas.   

5.3.4 Bagi Masyarakat  
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Masyarakat harus memiliki wawasan yang luas dan terbuka mengenai informasi 

setiap program pemerintah Kota Bandung mengenai penyediaan sumber belajar yang 

mampu memberikan manfaat untuk masyarakat.  

5.3.5 Bagi Departemen PKn FPIPS UPI  

Peneliti ini dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa Departemen 

Pendidikan Kewarganegaraan yang tertarik meneliti program Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kota Bandung khususnya dalam penyediaan dan pelayanan sumber belajar 

dalam meningkatkan Civic Literacy. Melakukan kajian-kajian serta memberikan 

pemahaman yang lebih luas terhadap mahasiswa mengenai permasalahan-pemasalahan 

yang dihadapi oleh masyarakat dalam hal ini Kota Bandung.   

5.3.6 Bagi peneliti selanjutnya  

1) Mengkaji pelaksanaan program-program pemerintahan mengenai penyediaan 

sumber belajar dan pelayanan publik yang diperuntukkan untuk masyarakat Kota 

Bandung dalam hal ini meningkat budaya literasi di Kota Bandung.  

2) Melakukan peneltian mengenai program SIMACAM yang bertujuan utnuk 

meningkatkan literasi yang mampu memberikan pelayaanan publik dalam 

penyediaan sumber belajar secara online. sekaligus memberikan informasi mengenai 

Taman Bacaan Masyarakat yang bisa dijadikan tempat edukasi.  

3)  Melakukan analisis mendalam mengenai implikasi program SIMACAM dalam 

meningkatkan budaya literasi di Kota Bandung.  

4) Mampu menyukseskan program pemerintah mengenai pelayanan publik melalui 

program SIMACAM dalam meningkatkan budaya literasi di Kota Bandung.  


