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BAB V 

PENUTUP 

  

A. Kesimpulan 

           Berdasarkan hasil penelitian kualitatif yang dilaksanakan di SDN 

Pangarangan III Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep mengenai judul Strategi 

Inovasi Perpustakaan Sekolah Terhadap Minat Baca Siswa di SDN 

Pangarangan III Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep  dapat di ambil beberapa 

kesimpulan. Kesimpulan tersebut di paparkan sebagai berikut: 

1.  Strategi perpustakaan sekolah yang dilaksanakan untuk menciptakan 

pelayanan prima di  SDN Pangarangan III Kec. Kota Sumenep Kab. 

Sumenep cukup  baik, dalam bentuk layanan  yang  dilaksanakan dan 

mengarahkan kepada setiap pengunjung yang berkunjung  ke 

perpustakaan diarahkan terlebih dahulu  untuk mengisi  buku kunjungan 

yang sudah disediakan oleh perpustakaan sesuai dengan b uku-buku yang 

di butuhkan. Pustakawan  juga  harus  dapat  menarik perhatian siswa-

siswi  senyum ramah, bersahabat. Contohnya pustakawan  harus  dapat 

memahami  koleksi  yang  diperlukan oleh  siswa  dan pemustaka.   

2. Strategi perpustakaan yang dapat  dilaksanakan pustakawan dalam 

mengelola sarana dan prasarana sudah cukup untuk mendukung dan 

mengelola perpustakaan semisal dengan tersedianya komputer, 

printer,buku daftar hadir/tamu, taman baca out door yang sudah di hias 

sedemikian rupa, buku  peminjam,  stempel,  dan lain sebagainya. Namun 

alangkah lebih  baik  jika  perpustakaan  mempunyai  komputer  dan  

printer  sendiri  sehingga  administrasinya  lebih  rapi  yang  tentunya
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       akan berdampak pada  keefektifan dalam pengelolaan  administrasi  

perpustakaan. Dan  juga  akan lebih  menarik apabila  siswa-siswi 

mempunyai  kartu  anggota  perpustakaan  dan  mesin  sensor  (alat  scan)  

jika  nantinya perpustakaan  mempunyai  perangkat  komputer  dan dapat  

mempermudah pustakawan dalam  hal melayani meminjam dan  

mengembalikan buku,  dikarenakan  sejauh  ini  perpustakaan  ini masih  

manual  dalam  hal  mengembalikan  dan  meminjam buku-buku,  maka 

dari  itu seharusnya ada tempat  penitipan  lemari tas harus  ada  di dalam  

perpustakaan.  

3.   Strategi perpustakaan yang dapat dilaksanakan pustakawan dalam  

mempromosikan  perpus di SDN  Pangarangan  III  Kec.  Kota  Sumenep  

Kab.  Sumenep,  salah satu yang   dilaksanakan seorang tenaga pengelola 

perpustakaan  dalam bentuk pemasangan  spanduk tentang  dorongan  

untuk  selalu  membudayakan  membaca.  Baik dari pihak  kepala 

sekolah, maupun guru, juga  dapat  melaksanakan kegiatan dengan cara 

mempromosikan  dengan  cara  membagikan  brosur, membuat jadwal 

khusus kunjungan dan mengenalkan buku-buku yang sudah tersedia di 

perpustakaan SDN Pangarangan III.    

 

B.  Saran   

        Berdasarkan pembahasan serta kesimpulan di atas, saran-saran yang 

dapat peneliti sampaikan sebagai berikut: 
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1. Perpustakaan  

                Diharapkan kepada perpustakaan untuk menambah satu pengelola 

lagi yang ada di perpustakaan.  

2. Peneliti Selanjutnya 

                  Diharapkan kepada peneliti dalam penelitian ini masih terdapat 

keterbatasan seperti kurangnya refrensi atau literature yang digunakan 

sebagai dasar teori dalam penelitian. Untuk itu, keterbatasan dalam 

penelitian ini agar lebih disempurnakan. Peneliti selalu berharap adanya 

kritik dan saran yang membangun. Peneliti menyadari bahwa dalam 

penyajian data dan proses pengevaluasiannya. Untuk itu peneliti 

mengajak bagi peneliti kelanjutannya agar lebih giat dan semangat pada 

saat menyusun sebuah karya penelitian serta pihak-pihak yang terkait 

dalam memiliki pengalaman. 

 


