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 BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

  

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, kenyataan di 

lapangan menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi 

pemustaka mengenai kelengkapan koleksi terhadap motivasi mengunjungi 

perpustakaan SMAN 1 Bandung. Hal ini menunjukkan persepsi pemustaka 

mengenai kelengkapan koleksi memiliki hubungan yang kuat dengan motivasi 

mengunjungi perpustakaan SMAN 1 Bandung. 

Persepsi pemustaka mengenai kelengkapan koleksi cukup baik, hal ini 

ditunjukan dari hasil kuesioner yang diisi langsung oleh para pemustaka. 

Pemustaka memperoleh gambaran bahwa perpustakaan SMAN 1 

menyediakan koleksi buku-buku pelajaran yang lengkap dan mendalam. 

Namun masih ada sebagian pemustaka yang merasa jenis koleksi di 

perpustakaan SMAN 1 belum lengkap.  

Motivasi pemustaka mengunjungi perpustakaan SMAN 1 cukup baik, ini 

dapat dilihat melalui gambaran internal dan eksternal, sebagian pemustaka 

mendasarkan motivasi mengunjungi perpustakaan melalui keinginan 

pribadinya atau adanya dorongan dari teman atau guru. Sebagian pemustaka 

merasa senang mengunjungi perpustakaan karena koleksi yang tersedia di 

perpustakaan SMAN 1 sangat menarik dan beragam, pemustaka merasa 

nyaman ketika berada di perpustakaan karena ruangan dan fasilitas 

perpustakaan dirasa menyenangkan, namun masih ada sebagian dari 

pemustaka yang merasa mengunjungi perpustakaan hanya karena diperintah 

guru, atau ajakan teman saja karena merasa tidak ada koleksi yang menarik 

untuk dibaca. 

Hubungan persepsi pemustaka mengenai kelengkapan koleksi dengan 

motivasi mengunjungi perpustakaan SMAN 1 signifikan dikarenakan 
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hubungan persepsi pemustaka mengenai kelengkapan koleksi tingkat kepuasan 

pemustaka di Perpustakaan sangat sedang. Sedangkan hubungan persepsi 

pemustaka mengenai kelengkapan koleksi terhadap motivasi pemustaka 

mengunjungi perpustakaan signifikan karena banyak motivasi pemustaka 

untuk mengunjungi perpustakaan dikarenakan faktor kelengkapan koleksi di 

perpustakaan itu sendiri. 

 

B. Saran  

1. Saran untuk Pemustaka 

Pemustaka harus lebih peka terhadap informasi yang disediakan oleh 

perpustakaan, agar ketika perpustakaan menyediakan koleksi baru 

diperpustakaan dapat digunakan dengan maksimal. Selain itu pemustaka 

diharapkan tidak merasa malu untuk bertanya apabila ingin mendapatkan 

informasi yang lebih jelas tentang jenis koleksi di perpustakaan. Pemustaka 

juga harus merawat fasilitas dan semua jenis koleksi yang berada di 

perpustakaan agar tetap terjaga dengan baik. 

2. Saran untuk Perpustakaan 

a. Perpustakaan SMAN 1 khususnya dapat terus mengembangkan 

kelengkapan koleksi yang ada di perpustakaan, sehingga pemustaka 

merasa tertarik untuk selalu datang ke perpustakaan karena koleksi yang 

berada di perpustakaan selalu up to date, sehingga dapat meningkatkan 

kualitas dan citra perpustakaan ke arah perpustakaan yang lebih baik dan 

modern. 

b. Penataan buku di rak harus diperhatikan, dan koleksi buku yang terbaru 

harus dipajang di rak seperti seharusnya, agar pemustaka tidak kesulitan 

untuk menemukannya. 

c. Apabila terlihat pemustaka yang kebingungan untuk mencari informasi 

atau menemukan koleksi yang mereka butuhkan harap dibantu. 

d. Agar terus ditingkatkan lagi dalam pemberian informasi dan 

kelengkapan koleksi sehubungan karena motivasi pemustaka 
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mengunjungi perpustakaan sangat berkaitan dengan kelengkapan 

koleksi. 

 

3. Saran untuk peneliti selanjutnya 

Didalam penelitian deskriptif korelasional ini, penulis hanya meneliti 

persepsi pemustaka mengenai kelengkapan koleksi yang dihubungkan dengan 

motivasi mengunjungi perpustakaan SMAN 1. Perlu kiranya diadakan 

penelitian lebih lanjut mengenai hubungan maupun pengaruh kelengkapan 

koleksi terhadap faktor-faktor lainnya di bidang pendidikan, misalnya hasil 

belajar siswa. Ataupun faktor lainnya yang belum dikaji dalam 

perkembangannya sebagai inovasi baru yang memudahkan proses peminjaman 

dan pengembalian bahan pustaka/koleksi bagi pemustaka. 

 

 

 

 


