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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Kesimpulan dari penyusunan tugas akhir ini dengan judul sarana dan 

prasarana perpustakaan SMA Negeri 1 Banjarbaru.saya sebagai penulis 

menyimpulkan bahwa: 

Gedung perpustakaan SMA Negeri 1 Banjarbaru posisinya berada di 

lantai dua sebelah kanan bagian tengah sekolah dan berseberangan dengan 

ruang kelas, meskipun begitu sedikit pemustaka yang berkunjung karena 

letaknya yang berada di lantai dua. Ukuran ruangan perpustakaan tersebut 8 x 

19,5 m. Untuk ukuran perpustakaan sekolah sudah memenuhu standar dan 

penataan ruangnya sudah bagus, hanya saja perlu di tambah beberapa rak di 

ruang referensi. 

Dalam pemanfaatan peralatan di perpustakaan SMA Negeri 1 

Banjarbaru perpustakaan ini menggunakan peralatan yang tersedia untuk 

melakukan kegiatan pengolahan bahan pustaka walau peralatannya masih 

kurang lengkap, namun tetap memaksimalkannya dengan baik. Adapun 

beberapa perabotan dan perlengkapan perpustakaan yang masih belum 

lengkap dan harus ditambah seperti rak-rak buku, rak penitipan barang/tas, 

pendingin ruangan/ AC, dan lain-lain. 

Adapun upaya untuk meaningkatakan sarana dan prasarana yang ada di 

perpustakaan SMA Negeri 1 Banjarbaru adalah memaksimalkan ruang 

perpustakaan yang lumayan luas dan menambah rak-rak buku sehingga 
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koleksi yang baru datang tidak bertumpuk di ruang referensi. Banyak koleksi 

seperti buku yang belum di sampul sehingga memperpendek usia buku, maka 

dari itu di buku-buku yang ada di rak harus di sampul sebelum di layankan ke 

pemustaka. Pengelola perpustakaan disarankan untuk mengadakan tempat 

penitipan barang untuk pengunjung di perpustakaan agar barang-barang 

bawaan pemustaka tidak  berserakan di lantai dan meja sehingga tidak 

mengganggu pemustaka lain. 

B. Saran 

Saran diberikan setelah penulis melihat seluruh sarana dan prasarana 

yang ada di perpustakaan SMA Negeri dengan maksud memberikan 

masukan agar perpustakaan lebih baik lagi kedepannya. 

1. Sebaiknya ditambah beberapa rak buku lagi agar buku dapat disusun 

dengan rapi, dan penambahan meja di ruang referensi yang dapat 

berguna bagi pemustaka untuk membaca. 

2. Desain perpustakaan harus diubah supaya dapat menarik minat dan 

membuat nyaman pemustaka yang berada di perpustakaan. 

3. Untuk peralatan seperti komputer-komputer yang ada harus digunakan 

untuk semua kegiatan, khususnya kegiatan pelayanan agar menuju 

perpustakaan yang terotomasi. 

4. Ruang perpustakaan sebaiknya berada di lantai 1 karena dapat 

mempermudah petugas perpustakaan apabila ada bahan pustaka yang 

baru datang. 

  


