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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dari uraian dan data yang penulis sajikan pada bab-bab sebelumnya 

dalam laporan skripsi ini, maka penulis mengambil kesimpulan: 

1. Strategi pengembangan perpustakaan sebagai sumber media 

pembelajaran siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gambut sudah 

sangat baik sekali. Beberapa pengembangan yang terjadi di perpustakaan 

sangat membantu siswa dalam pembelajaran. Mulai dari pengembangan 

koleksi, pengembangan sarana dan prasaran, serta pengembangan sistem 

layanan yang sudah mulai berbasis elektronik. Dari hal inilah membuat 

perpustakaan sebagai sumber media pembelajaran siswa di perpustakaan 

SMP Negeri 1 Gambut mampu memberikan yang terbaik untuk setiap 

pemustaka dan tak hentinya selalu mengembangkan setiap bidang yang 

ada di perpustakaan secara bertahap. 

2. Faktor pendukung dalam strategi pengembangan perpustakaan sebagai 

sumber media pembelajaran siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 

Gambut adalah manajemen yang baik dari setiap bidangnya. Hal ini tak 

lepas dari peran kepala perpustakaan yang selalu memberikan arahan 

kepada setiap bawahannya untuk selalu kreatif guna memberikan 

pelayanan yang baik untuk setiap pemustaka terkhusus dalam 

pembelajaran di sekolah. Sedangkan untuk faktor penghambatnya adalah 
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anggaran dana yang tidak semuanya diberikan hanya untuk koleksi saja 

yang setiap tahunnya ada dan untuk bidang lainnya hanya bisa menunggu 

apabila ada dana lebih dari sekolah. 

 

B. Saran 

Adapun saran yang akan penulis sampaikan dalam bagian akhir skripsi 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk pihak Pustakawan, hendaknya bisa mempertahankan segala hal 

yang sudah dicapai. Perkembangan perpustakaan tentunya tidak akan 

berhenti sampai sini saja, semakin majunya sebuah zaman maka akan ada 

hal baru yang nantinya masuk ke dalam perpustakaan guna meningkatkan 

perpustakaan sebagai sumber media pembelajaran untuk setiap siswa. 

Faktor-faktor yang memberikan dampak positif hendanya ditingkatkan 

lebih lagi agar semakin membuat perpustakaan menjadi lebih maju. 

Sedangkan untuk faktor-faktor penghambat seperti anggaran bisa 

dibicarakan dengan pihak sekolah untuk bisa setiap tahunnya menambah 

anggaran dan bisa mencari pemasukan dengan menambahkan beberapa 

hal yang berbayar di dalam perpustakaan. Untuk SDM yang kurang 

hendaknya nantinya dari pihak sekolah bisa merekrut pustakawan yang 

dari jurusan ilmu perpustakaan dan informasi sehingga bisa mengajarkan 

ilmu-ilmunya dan dapat mengimplementasikan di perpustakaan tersebut. 

2. Untuk pihak Sekolah, hendaknya selalu mensupport apapun bentuk 

pengembangan perpustakaan karena itu akan menjadi nilai plus sekolah 
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nantinya. Perpustakaan sekolah tidak akan bisa maju dan berkembang 

apabila dari pihak sekolah tidak mendukung penuh. 

3. Untuk siswa diharapkan bisa memanfaatkan perpustakaan dengan sebaik-

baiknya karena perpustakaan ini di desain untuk kenyamanan pemustaka. 

Sangat disayangkan dengan semua kelebihannya tidak dimanfaatkan 

secara maksimal. 


