
BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

 Berdasarkan dari hasil pengamatan selama melaksanakan praktik kerja 

lapangan (PKL) dapat disimpulkan bahwa perpustakaan yang dimiliki SDN SN 5 

Pangambangan Banjarmasin masih kurang memadai.dikarnakan di dalam 

perpustakaan disimpan brang-barang keperluan sekolah yang tidak layak pakai. Jika 

dibandingkan dengan jumlah siswa dan pemustakanya ruangan tersebut masih 

dibilang terlalu sempit ditambah dengan tidak adanya ketersedian listrik dan fasilitas 

yang masih sangat kurang memadai, akibatnya rasa panas dan gerah juga membuat 

pengunjung tidak nyaman. Ruangan ini juga berbaur dengan satu kegiatan seperti 

pengolahan, layanan maupun kegiatan lainnya dalam satu ruangan saja. 

1. Peralatan dan perabotan yang dimiliki oleh perpustakaan SDN SN 5 

Pangambangan Banjarmasin masih kurang memadai, karna tidak memiliki rak 

untuk penitipan barang  akibatnya tas dan barang siswa lainnya menjadi 

berserakkan. Rak buku yang terlalu tinggi juga menjadi sebuah masalah yang 

tidak sesuai dengan tinggi anak sekolah dasar sehingga sangat menyulitkan 

mereka untuk mengambil buku yang berada di rak atas.  

2. Minat baca para siswa SDN SN 5 pangambangan Banjarmasin sebenarnya 

sudah bagus, seperti yang terlihat setiap hari pengunjung yang datang cukup banyak 



dan peminjaman pun cukup banyak. Akan tetapi sangat disayangkan hanya kelas 

4-6 saja yang diperbolehkan untuk meminjam buku. 

B. Saran  

Saran ini diberikan setelah penulis melihat seluruh kegiatan yang 

dilakukan di perpustakaan SDN SN 5 Pangambangan Banjarmasin saran in 

bertujuan untuk memberikan masukkan yang memungkinkan agar perpustakaan 

tersebut lebih baik lagi untuk kedepannya. 

Sebaiknya sekolah menyediakan tempat khusus untuk menyimpan barang-

barang yang tidak layak pakai agar perpustakaan tidak berdebu dan tidak 

membuat menjadi gerah. Listik juga sangat penting untuk perpustakaan agar para 

pengunjung merasa nyaman dan tidak kepanasan, membaca pun menjadi lebih 

nyaman karna adanya penerangan yang memadai. Ketersedian peralatan pun bisa 

lebih dilengkapi dan perabotan yang jangan dicampur agar lebih indah dan rapi. 

Untuk lebih bagusnya lagi di depan perpustakaan di sediakan rak sepatu dan 

rak loker penitipan barang agar tidak ada lagi tpi, tas dan barang lainnya yang 

berserakkan di dalam ruangan perpustakaan. Dan hal yang paling penting harus 

menyediakan katalog baik itu katalog manual ataupun digital, dan 

pengklasifikasian yang baik agar mudah untuk ditemukan. 

Peralatan dan perlengkapan juga ditambahkan lagi agar memudahkan para 

pustaka dan pemustaka dalam melakukan kegiatan sehingga minat baca lebih 

tinggi lagi, rak buku yang di sesuaikan dengan tinggi pemustaka agar tidak ada 

lagi anak-anak yang kesulitan untuk mengambil buku yang diingkan. 


