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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Setelah melakukan penelitian tentang “Pemanfaatan Internet pada Perpustakaan 

Daerah Kabupaten Karawang” maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 

1. Fasilitas internet yang dimanfaatkan pemustaka adalah dengan cara penelusuran 

informasi yaitu searching dan browsing. Dari kedua cara tersebut, yang sering 

digunakan oleh pemustaka dalam penelusuran informasi melalui internet di 

Perpustakaan Daerah Kabupaten Karawang adalah searching, yang ditunjukkan 

dengan nilai rata – rata 2,625, sedangkan browsing jarang digunakan, yang 

ditunjukkan dengan nilai rata – rata 2,5. Dengan demikian pemustaka lebih sering 

mengakses internet melalui cara searching dalam pencarian informasi maupun 

pencarian buku.  

 

2. Penggunaan fasilitas internet yang telah dimanfaatkan oleh pemustaka Perpustakaan 

Daerah Kabupaten Karawang adalah web, yang ditunjukkan dengan nilai rata – rata 

2,52. Dalam pemanfaatan internet oleh pemustaka di Perpustakaan Daerah 

Kabupaten Karawang atas kebutuhan informasi yang kemungkinan dapat di 

download adalah berupa berita, artikel, makalah, video klip/lagu, film, games dan file 

program. Dari berbagai jenis informasi tersebut, pemustaka jarang bahkan tidak 

pernah melakukan download dengan nilai rata – rata adalah 2,35. Pemustaka 

menggunakan web hanya untuk mengakses internet namun download jarang 

digunakan untuk kebutuhan yang lainnya.  

 

3. Fasilitas internet pada Perpustakaan Daerah Kabupaten Karawang berfungsi sebagai 

sarana tukar – menukar data, pencarian informasi, media komunikasi dan sarana 

hiburan pada masa ini. Internet adalah bagian hidup masyarakat  sekitar untuk 

kebutuhan akan sumber pengetahuan dan wawasan yang penting sehingga internet 

dapat berperan sebagai kunci menuju peningkatan kualitas hidupnya.  
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4. Masih terdapat kendala dalam pemanfaatan internet yang dilakukan oleh pemustaka 

berupa jaringan internet terputus dan juga komputer yang sering mengalami error. 

Permasalahan ini mengurangi animo pemustaka untuk memanfaatkan fasilitas yang 

tersedia walaupun kecermatan menanggapi permasalahan yang terjadi didalam 

pemanfaatan internet di perpustakaan telah diperlihatkan oleh pihak perpustakaan . 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat respon 

positif dari masyarakat Kabupaten Karawang sebagai pemustaka tentang “Pemanfaatan 

Internet pada Perpustakaan Daerah Kabupaten Karawang”. Semua ini akan membantu 

Perpustakaan Daerah Kabupaten Karawang untuk memperdayakan masyarakat sekitar 

dalam memanfaatkan internet di perpustakaan. 

B. Saran  

Berdasarkan simpulan dapat disampaikan beberapa saran melalui penelitian 

dengan judul “Pemanfaatan Internet pada Perpustakaan Daerah Kabupaten Karawang” 

sebagai berikut :  

1. Agar lebih diperbanyak lagi perangkat komputer yang ada di perpustakaan sehingga 

pemustaka tidak perlu mengantri lebih lama.  

 

2. Segera mengganti perangkat komputer yang sudah tidak layak pakai atau tidak sesuai 

dengan kebutuhan yang ada, sehingga tidak membawa pengaruh negatif pada proses 

kecepatan mengakses situs - situs internet.  

 

3. Workshop ataupun pelatihan tentang penggunaan internet bagi pemustaka sangat 

perlu. Perpustakaan Daerah Kabupaten Karawang harus menyelenggarakan pelatihan 

tentang cara menggunakan perangkat komputer dan internet.  

 

4. Perbaikan berupa updating software maupun yang memiliki kendala error 

secepatnya diperbaiki.  


