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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Setelah melakukan analisis terhadap data yang

diperoleh, maka kesimpulan dalam penelitian ini dapat

dirangkum oleh peneliti antara lain:

1. Kinerja layanan perpustakaan di SMP Negeri 5 Kairatu

diperoleh dari analisis kesenjangan sebagai berikut:

a. Layanan perpustakaan belum dilakukan

sepenuhnya dalam perpustakaan SMP Negeri 5

Kairatu. Disebabkan, kurangnya pengetahuan

yang dimiliki petugas perpustakaan, karena

bukan lulusan ilmu perpustakaan, dan belum

mendapat/mengikutipelatihan-pelatihan

perpustakaan.

b. Minimnya perhatian pemerintah kepada pihak

sekolah dalam pengembangan perpustakaan,

lewat pembangunan gedung perpustakaan.

Sekalipun ada usaha yang sudah dilakukan

sekolah untuk pengembangan perpustakaan.

c. Pihak manajemen sekolah yang belum

mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam

memberikan pelatihan perpustakaan.

2. Upaya yang perlu dilakukan untuk peningkatan kinerja

layanan perpustakaan.

a. Membuat jam kunjungperpustakaan yang

terintegrasi dengan kurikulum. Jam kunjung



64

perpustakaan yang terintegrasi dengan kurikulum

ini diterapkan sebagai salah satu cara

meningkatkan minat siswa untuk membaca di

perpustakaan.

b. Membangun komitmen yang kuat terhadap

manajemen sekolah dalam pelaksanaan layanan

perpustakaan SMP Negeri 5 Kairatu.

c. Membangun hubungan kerjasama yang baik

dengan komite dan pihak lain yang dapat

membantu dalam upaya pengembangan

perpustakaan sekolah.

d. Permohonan bantuan diajukan kepada

pemerintah, terhadap kebijakan-kebijakannya

dalam membantu pengembangan perpustakaan

sekolah

5.2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian, maka didapati beberapa

saran yang dijadikan pertimbangan untuk SMP Negeri 5

Kairatu dalam meningkatkan kinerja layanan perpustakaan.

A. Saran bagi Kepala SMP Negeri 5 Kairatu
1. Lebih meningkatkan koordinasi antara kepala

sekolah, guru dan komite dalam meningkatkan

pengembangan perpustakaan.

2. Dalam meningkatkan pengembangan perpustakaan,

perlu adaya hubungan kerjasama dengan
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perpustakaan daerah untuk mengadakan pelatihan

perpustakaan bagi tenaga perpustakaan di SMP

Negeri 5 Kairatu atau kerjasama dengan sekolah lain

yang tenaga perpustakaannya sudah terlatih.

3. Membangun hubungan kerjasama dengan orang tua

murid dalam meningkatkan prestasi anak dengan

menjadikan perpustakaan sebagai sumber belajar.

B. Saran bagi Dinas pendidikan Kabupaten
1. Perlu adanya perhatian pemerintah terhadap

pengembangan perpustakaan di SMP Negeri 5

kairatu.

2. Perlu adanya respon balik pemerintah terhadap

proposal pembangunan gedung perpustakaan yang

diberikan pihak sekolah.

3. Pengangkatan tenaga khusus dengan kualifikasi

yang sesuai untuk ditugasi sebagai pengelola

pepustakaan.

4. Diselenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi

pengelola perpustakaan di SMP agar terwujud tenaga

pengelola perpustakaan yang kompeten, berdedikasi

tinggi dan professional.

C. KeterbatasanPenelitian
Dalam Bab III telah dikemukakan bahwa penelitian ini

dilakukan pada perpustakaan SMP Negeri 5 Kairatu,

Kabupaten Seram Bagian Barat yang secara geogrfis
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berada di wilayah pedesaan dengan jarak yang

berjauhan dengan perpustakaan daerah dan sekolah

yang lain, sehingga masih banyak kekurangan dalam

teknik pengambilan data lewat observasi dan

wawancara. Dengan Keterbatasan metodologi maupun

teknik pengumpulan data yang masih jauh dari

kesempurnaan.




