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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Pada bab ini,membahas mengenai kesimpulan hasil akhir dari penelitian 

mengenai pertanyaan dari rumusan masalah , serta implikasi dan rekomendasi 

bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini dan bagi peneliti selanjutnya.  

5.1 Kesimpulan  

 Bersadarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya, pemanfaatan Koin JD (Jendela Dunia) dalam meningkatkan 

literasi membaca anak di Perpustakaan Jendela Dunia, dapat disimpulkan bahwa:  

1. Perpustakaan Jendela Dunia dibentuk untuk memfasilitasi kebutuhan dari 

para masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Cikendi untuk 

memberikan program yang dibekali dengan aktivitas yang menunjang minat 

baca dan meningkatkan soft skill anak dengan tujuan perpustakaan ini 

menjadi sentra tumbuh kembang kemampuan dasar individu sebagai bekal 

masa depan anak-anak Indonesia. 

2. Program yang dibuat Perpustakaan Jendela Dunia dapat meningkatkan 

literasi membaca anak dan minat membaca anak selain hanya dapat 

menumbuhkan minat membaca program ini dapat membuat para 

pengunjung perpustakaan jendela dunia menjadi paham yang ada di dalam 

buku tersebut. Respon pengunjung ketika berjalannya pelaksanaan Koin JD 

(Jendela Dunia) sangat antusias dan semangat untuk mengikuti kegiatan 

tersebut. Literasi membaca yang diharapkan oleh para tutor di Jendela 

Dunia yaitu setiap pengunjung tidak hanya bisa membaca tetapi dapat 

memahami makna dari buku yang mereka baca. 

3.  Hambatan yang dirasakan para tutor yaitu karena mereka berhadapan 

langsung dengan anak-anak yang berbeda umurnya, pengunjung yang 

datang di mulai dari umur 3 tahun sampai dengan jenjang Sekolah 

Menengah Pertama. Yang menjadi hambatan karena terkadang para
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pengunjung yang datang tidak biasa diatur apabila saat mereka dalam keadaan suasana hati 

yang sedang tidak baik. Para pengunjung bisa melakukan hal yang tidak terduga saat 

datang Ke Perpustakaan Jendela Dunia. Para Tutor Jendela Dunia pun Perlu pengawasan 

yang lebih untuk memperhatikan para pengunjung yang datang dan mengikuti kegiatan 

Koin JD (Jendela Dunia) agar tidak ada kecurangan yang dilakukan saat program tersebut 

berjalan dan tidak ada yang menganggu rekannya yang lain ketika program tersebut sedang 

dijalankan. 

5.2 Rekomendasi  

 Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka peneliti memberikan rekomendasi 

kepada beberapa pihak :  

1. Bagi Perpustakaan Jendela Dunia, diharapkan dapat terus menjalankan program koin JD 

(Jendela Dunia) untuk meningkatkan literasi membaca anak dan terus menumbuhkan 

ingin membaca kepada para pengunjung dan para pengunjung dapat mengamalkannya 

dikehidupan sehari-hari.  

2. Bagi Tutor, diharapkan dapat terus membimbing dan mengajarkan para pengunjung 

untuk membaca agar literasi membaca anak di Indonesia dapat terus meningkat. Lalu 

menumbuhkan rasa ingin tahu kepada para pengunjung yang datang ke Perpustakaan 

Jendela Dunia dan menjadi guru kedua mereka selain disekolah ataupun dirumah.  

3. Bagi peneliti selanjutnya, yang ingin mengambil tema yang sama diharapkan dapat lebih 

memperdalam penelitian mengenai meningkatkan literasi membaca anak. 

 

 

 

 

 

 


