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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

 Setelah melaksanakan penelitian melalui penyebaran angket maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: kesimpulan umum dari penelitian ini yaitu 

website perpustakaan UPT BIT LIPI sudah bermanfaat dalam memenuhi 

kebutuhan informasi pemustaka.  Hal ini terlihat dari jawaban responden 

bahwa mereka memanfaatkan website perpustakaan karena melihat dari jenis 

informasi yang diberikan, kecepatan dan kemudahan mengakses serta 

menyelesaikan permasalahan informasi. Berdasarkan kriteria hasil skor total 

per indikator pada pemanfaatan website maka website perpustakaan UPT BIT 

LIPI dapat dikatakan cukup baik karena sudah bermanfaat bagi pemustaka. 

 Kesimpulan khusus dari penelitian ini yaitu konten website perpustakaan 

UPT BIT LIPI sudah relevan dengan kebutuhan informasi pemustaka karena 

sebagian besar pemustaka menjawab sangat setuju dan setuju mengenai 

relevansi konten website perpustakaan UPT BIT LIPI. Hal ini terlihat dari 

relevansi konten website mengenai informasi yang tersedia di perpustakaan 

dan di website, mutakhir dengan perkembangan ilmu pengetahuan ilmiah, 

konten digital online, konten daftar katalog, dan konten berita. Berdasarkan 

kriteria hasil skor total per indikator pada konten website maka konten 

website dapat dikatakan baik.  

 Desain website perpustakaan UPT BIT LIPI dapat dikatakan cukup baik. 

Hal ini terlihat dari jawaban-jawaban responden bahwa sebagian besar 

responden setuju desain website perpustakaan dapat meningkatkan minat 

mereka untuk menelusur informasi melalui website perpustakaan. 

 Indikator mengenai kebutuhan informasi dapat dikatakan baik. Hal ini 

terlihat dari jawaban-jawaban responden bahwa sebagian besar responden 

menjawab sangat setuju dan setuju pada pernyataan permasalahan pemenuhan 
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kebutuhan informasi yang dihadapi oleh pemustaka terbantu dengan adanya 

website perpustakaan. 

B. Rekomendasi 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka peneliti 

menuliskan rekomendasi-rekomendasi antara lain:  

1. Bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian mengenai pemanfaatan 

website bisa menggunakan hasil penelitian ini untuk dijadikan acuan bagi 

penelitian-penelitian selanjutnya. 

2. Bagi Perpustakaan UPT Balai Informasi Teknologi Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia, sebaiknya lebih gencar lagi untuk 

mempromosikan website perpustakaan, misalnya melakukan kegiatan-

kegiatan seperti promosi melalui jejaring sosial, membagikan brosur, dan 

lain-lain. Sedangkan agar dapat terus meningkatkan minat pemustaka 

untuk menelusur informasi melalui website dapat dilakukan kegiatan 

seperti membuat desain website lebih menarik lagi yaitu dengan cara 

menggunakan warna-warna yang lebih beragam, tipografi yang santai dan 

unik, layout atau tampilan yang sederhana tetapi kreatif. Selain itu, 

informasi yang ada pada website tetap mempertahankan kemutakhiran 

informasi dalam bidang pengetahuan dan informasi ilmiah. Sebaiknya 

perpustakaan UPT BIT LIPI bisa meningkatkan minat kunjung dari 

kalangan peneliti. Karena apabila dilihat dari data responden yang datang 

ke perpustakaan dan berasal dari kalangan peneliti hanya sebesar 1,7%. 

 

 

 


