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BAB V

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 

persepsi pemustaka terhadap desain interior di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Tanah Laut dengan skor rata-rata nilai keseluruhan adalah 3.49 

termasuk kategori setuju, hal tersebut menunjukkan bahwa pemustaka merasa 

nyaman dengan desain interior yang diterapkan sebagai indikator kepuasan 

pemustaka. Namun, masih terdapat beberapa hal yang menyebabkan pemustaka 

kurang nyaman sehingga memilih tidak setuju bahkan sangat tidak setuju seperti 

kurangnya penunjuk arah di dalam perpustakaan, terdapat pencahayaan jendela 

yang menyilaukan, lampu yang tidak berfungsi, kurangnya pendingin ruangan dan 

kurangnya peredam suara untuk mengurangi kebisingan. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil data penelitian, ada beberapa rekomendasi yang peneliti 

masukkan, semoga dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki beberapa hal 

yang menyebabkan kurang nyaman dalam desain interior Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Tanah Laut, berikut rekomendasi dari peneliti: 

Pertama, bagi pustakawan, guna meningkatkan persepsi yang sangat baik 

dari pemustaka sebagai indikator pemustaka terhadap desain interior Dinas 
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Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut, sebaiknya lebih 

memperhatikan kenyamanan pemustaka dalam berbagai elemen seperti mengatur 

penataan meja dan rak untuk memudahkan pemustaka membaca, lebih 

memperhatikan pencahayaan yang tidak berfungsi dan redup, memberikan tata 

tertib bagi pemustaka agar tidak ribut terlalu keras dan tata tertib untuk dilarang 

merokok, serta memperhatikan sirkulasi udara. 

Kedua, bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan 

tema atau kajian yang sama, hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna. Masih 

terdapat bagian-bagian dari pembahasan skripsi yang dapat diteliti lebih lanjut dan 

lebih mendalam. Misalnya masih terdapat elemen desain interior yang dapat diteliti 

seperti hirarki, langit-langit, dinding, lantai, pengukuran intensitas pencahayaan di 

perpustakaan menggunakan alat lux-meter dan lain sebagainya. 

Ketiga, bagi pemustaka atau pembaca, hasil penelitian ini dapat menjadi 

pengetahuan khususnya mengenai desain interior di perpustakaan yang jarang 

ditemukan pembahasan terkait hal ini di referensi lainnya. Sehingga dapat menjadi 

ilmu pengetahuan bagi pembaca. 

 

 

 

 

 

 

  


