
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan dari hasil penelitian penulis tentang motivasi pengguna 

dalam pemanfaatan bahan koleksi yang ada di perpustakaan SDN 

Percontohan Surgi Mufti 5 maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi motivasi tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Motivasi intrinsik yang mempengaruhi siswa dalam mengunjungi 

perpustakaan adalah untuk memenuhi kebutuhan informasinya, atau 

hanya sekedar menambah pengetahuan dan juga menjadikan perpustakaan 

menjadi tempat rekreasi, mereka sering mengunjungi perpustakaan untuk 

bermain catur. Untuk pemanfaatan koleksi perpustakaan itu sendiri lebih 

banyak siswa yang memanfaatkan bahan koleksi fiksi atau sastra. Mereka 

gemar membaca berbagai buku cerita  dan dongeng serta kumpulan 

beberapa puisi dan lagu daerah. 

2. Motivasi ekstrinsik siswa dalam mengunjungi perpustakaan SDN 

Percontohan Surgi Mufti 5 antara lain yaitu karena adanya fasilitas-

fasilitas yang disediakan perpustakaan untuk menunjang pencarian 

informasi yang diperlukan oleh pengguna. Dengan adanya fasilitas 

tersebut maka pengguna lebih mudah untuk mendapatkan informasi, 

fasilitas penunjang tersebut diantaranya banyak bulu-buku yag sesuai 

dengan innformasi yang mereka perlukan. 



3. Motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang timbul karena ada dorongan dari 

faktor pengaruh dari luar. Motivasi ekstrinsik merupakan faktor yang 

paling banyak mempengaruhi siswa dalam mengunjungi dan 

memanfaatkan bahan koleksi yang ada di perpustakaan SDN Percontohan 

Surgi Mufti 5, misalnya pada saat guru di kelas mereka memberikan tugas 

dan mereka mengunjungi dan memanfaatkan koleksi yang ada di 

perpustakaan untuk menyelesaikan tugas tersebut, juga saat ada ujian. 

4. Tingkat antusias siswa dalam mengunjungi perpustakaan SDN 

Percontohan Surgi Mufti 5 bisa dibilang lumayan tinggi karena banyak 

dari siswa memanfaatkan adanya perpustakaan dan memanfaatkan koleksi 

yang dimiliki perpustakaan. Dalam hal ini peran guru juga banyak 

mempengaruhi siswa dalam mengunjungi perpustakaan, selain tugas yang 

diberikan oleh guru di kelas, para guru dan kepala sekolah mengadakan 

jadwal kunjungan rutin perpustakaan. Hal tersebut tentu saja mampu 

menumbuhkan minat baca siswa dan menambah pengetahuan mereka 

juga. 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, erdapat 

beberapa saran yang ingin disampaikan penulis dan kiranya bisa 

dipertimbangkan diantaranya adalah : 

1. Perpustakaan SDN Perpustakaan Surgi Mufti 5 hendaknya menambah 

koleksi perpustakaan seperti buku cerita fiksi dan cerita dongeng, karena 

untuk cerita fiksi dan dongeng sendiri banyak siswa menyuakainya. Hal 



itu mampu menumbuhkan minat baca siswa dan meningkatkan motivasi 

siswa dalam mengunjungi dan memanfaatkan bahan koleksi yang ada di 

perpustakaan. Dengan tumbuhnya minat baca siswa pada buku cerita dan 

fiksi diharapkan dapat pula menumbuhkan minat baca siswa dalam 

membaca buku pelajaran. 

2. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana perpustakaan SDN 

Percontohan Surgi Mufti 5 agar siswa yang berkunjung ke perpustakaan 

merasa lebih nyaman lagi dan mampu mempengaruhi antusias siswa 

dalam mengunjungi dan memanfaatkan perpustakaan. 


