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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Sistem 

Layanan Perpustakaan Di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Banjarmasin maka 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Layanan perpustakaan yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota 

Banjarmasin sudah menggunakan layanan  terotomasi serta sistem layanan 

sirkulasi menggunakan layanan terbuka dimana pemustaka bebas mencari 

buku sendiri sesuai dengan yang dibutuhkan pemustaka buku tersebut bisa 

dipinjam untuk dibawa pulang, sedangkan sistem layanan referensi 

menggunakan layanan tertutup dimana pemustaka tidak bisa mencari 

langsung buku melainkan hanya pustakawan yang mencari koleksi yang 

dibutuhkan pemustaka, koleksi referensi ini tidak bisa di pinjam untuk 

dibawa pulang melainkan hanya membaca di tempat saja. Fasilitas yang ada 

di perpustakaan cukup memadai karena memiliki akreditasi A. Koleksinya 

seperti buku pelajaran, novel, buku referensi, jurnal online, CD setiap tahun 

selalu bertambah koleksinya baik dari pembelian, hadiah, hibah, maupun 

sumbangan dari siswa alumni, mencari koleksi bisa menggunakan katalog 

online. Adapun tenaga pustakawan yang berpendidikan D3 ilmu 

perpustakaan dimana mereka bisa mengelola perpustakaan dengan baik, 

dengan pengetahuan yang sudah di ajarkan serta bertanggung jawab dalam 
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pekerjaannya di dalam perpustakaan. Di dalam  perpustakaan yang 

mengunjungi dan memanfaatkan layanan dan fasilitas yang ada di dalam 

perpustakaan. Pemakai perpustakaan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota 

Banjarmasin yaitu guru, siswa maupun  alumni yang sudah tamat dan juga 

mahasiswa.  

2. Faktor pendukung dan  penghambat dalam Sistem Layanan Perpustakaan di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Banjarmasin sebagai berikut: 

1. Faktor Pendukung dalam Sistem Layanan Perpustakaan di Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Kota Banjarmasin adanya fasilitas yang mendukung 

meliputi adanya komputer, adanya OPAC, layanan internet dan juga 

memiliki koleksi baru. 

2.  Faktor Penghambat  dalam Sistem Layanan Perpustakaan di Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Kota Banjarmasin yaitu Ketika terjadi Gangguan teknis 

seperti mati listrik sehingga pemustaka tidak bisa melakukan 

peminjaman, pengembalian, atau perpanjangan karena sistem yang 

digunakan ini sudah terotomasi, Saat mencari koleksi langsung di rak 

pemustaka sulit menemukan koleksi yang dibutuhkan kesulitan karena 

letak buku tidak sesuai dengan nomor klasifikasi pada rak. 

B. Saran  

1. Untuk kepala perpustakaan hendaknya melengkapi faslilitas yang belum 

ada di perpustakaan agar menunjang pelaksanaan layanan perpustakaan. 

2. Untuk perpustakaan dalam sistem layanan yang sudah terotomasi 

kendala yang dihadapi adalah gangguan teknis sepeti mati listrik, maka 
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tidak dapat melakukan kegiatan seperti peminjaman, pengembalian, dan 

perpanjangan, maka sebaiknya perlu adanya genset atau alat yang dapat 

mengatasi kendala tersebut agar kegiatan di bagian layanan dapat 

berjalan dengan lancar. 

3. Untuk pustakawan memberikan layanan perpustakaan lebih baik lagi 

agar pemustaka bisa berkunjung terus ke perpustakaan seperti 

memberikan informasi terbaru baik itu koleksi terbaru maupun hal yang 

lainnya berada di dalam perpustakaan. 

  




