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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Simpulan 

Sebagai kesimpulan dari penyusunan tugas akhir laporan praktek 

kerja lapangan dengan judul Ketersedian Fasilitas di Perpustakaan SMA 

Negeri 7 Banjarmasin adalah sebagai berikut : 

1. Adapun fasilitas-fasilitas yang ada di perpustakaan SMA Negeri 

7 Banjarmasin adalah sebagai berikut : Ruangan atau Gedung, 

Rak buku, Rak Majalah, AC, Meja Sirkulasi, Meja Baca dan 

Kursi Baca, Kipas Angin, Lemari Katalog, Lemari, Dispenser, 

Jam Dinding, Komputer, Printer, Buku Pegangan Pustakawan, 

Tempat Sampah, Rak Sepatu, Vacum Cleanear, Wifi, dan 

Loker. 

2. Kelengkapan Fasilitas-Fasilitas yang ada di perpustakaan SMA 

Negeri 7 Banjarmasin sudah cukup memadai, hal ini karena 

hanya ada beberapa fasilitas-fasilitas saja yang belum ada di 

perpustakaan yaitu : Majalah Dinding,  Pemutar VCD/DVD, 

dan akses intenet yang belum tersedia. 

3. Kendala – Kendala Sarana dan Prasarana di Perpustakaan SMA 

Negeri 7 Banjarmasin adalah sebagai berikut : Pertama, ukuran 

gedung atau bangunan perpustakaan ini masih termasuk masih 

kecil untuk perpustakaan tingkat Madrasah Aliyah, ukurannya 

yaitu 7x 15 m saja. Kedua, Ada beberapa fasilitas-fasilitas yang 



53 

 

belum ada seperti : majalah dinding, pemutar VCD/DVD dan 

akses internet. Ketiga, tenaga pustakawan disana masih kurang, 

karena hanya ada dua orang yang menjadi pengelola 

perpustakaan tersebut. Satu orang menjadi kepala perpustakaan 

yang mana beliau juga adalah seorang guru di sekolah tersebut 

dan beliau bukan lulusan Ilmu Perpustakaan. yang satunya lagi 

adalah seorang pustakawan yang benar-benar bekerja di 

perpustakaan dan juga beliau memang lulusan Ilmu 

Perpustakaan. 

B. Saran-Saran 

Dari bebebrapa hasil pembahasan yang penulis sampaikan, ada 

beberapa masukkan yang penulis berikan untuk pengembangan sarana dan 

prasarana di perpustakaan SMA Negeri 7 Banjarmasin sehingga untuk 

menjadi lebih baik kedepannya, yaitu :  

1. Sebaiknya gedung perpustakaan SMA Negeri 7 Banjarmasin 

diperluas sehingga membuat koleksi yang ada diperpustakaan 

terlihat lebih rapi dan baik. 

2. Melakukan pembuatan atau pembelian sarana dan prasarana 

yang belum ada diperpustakaan seperti majalah dingding, 

pemutar VCD/DVD dan juga penambahan akses internet. 

3. Menambah tenaga pustakawan disana agar kegiatan 

perpustakaan bisa berjalan dengan baik dan lebih lancarnya. 

 


