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BAB V 

PENUTUP 

Pada bagian penutup dijelaskan simpulan dari penelitian yang telah 

dilakukan. Simpulan diambil berdasarkan perumusan masalah yang ada pada 

bagian awal skripsi ini. Penulis juga memberikan beberapa rekomendasi sebagai 

masukan kepada perpustakaan keliling Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Tanah Bumbu. 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara keseluruhan dapat 

disimpulkan bahwa. 

1. Pengelolaan perpustakaan keliling Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 

Kabupaten Tanah Bumbu. 

Kegiatan perpustakaan kelilig terus berjalan dan memberikan manfaat bagi 

pemustaka di sekitar wilayah Kabupaten Tanah Bumbu meskipun dalam 

pengelolaannya masih belum memenuhi standar pengelolaan perpustakaan keliling. 

Pada kegiatan pengelolaan dari indikator perencanaan perpustakaan keliling 

membuat perencanaan berupa jadwal operasional, pada indikator pelaksanaan 

perpustakaan keliling menjalankan tugasnya sesuai dengan jadwal operasional 

kerja yang telah dilakukan, pada indikator pengawasan perpustakaan keliling telah 

dilakukan oleh kepala seksi layanan dan pengembangan perpustakaan secara
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langsung dan pengawasan secara tidak langsung oleh plt kepada dinas, pada 

anggaran perpustakaan keliling telah digunakan sesuai dengan kebutuhan dari 

perpustakaan keliling baik dari segi kebutuhan kendaraan maupun dari segi 

honorium para pustakawannya, pada pelaporan perpustakaan keliling telah 

dilakukan melalui pesan media sosial (Whats app group) dan laporan tertulis.     

 

2. Kendala pengelolaan perpustakaan keliling Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. 

Kendala dalam pengelolaan perpustakaan keliling adalah tidak memiliki 

panduan untuk pengelolaan dan pelayanan perpustakaan keliling, sarana dan 

prasana yang dimiliki masih belum memadai untuk menjangkau seluruh wilayah 

Kabupaten Tanah Bumbu, dan tidak dilakukan kegiatan pembinaan untuk para 

pustakawan yang bertugas pada bagian perpustakaan keliling. 

 

B. Rekomendasi  

Dari simpulan diatas, penulis memberikan beberapa rekomendasi untuk 

dijadikan pertimbangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten 

Tanah Bumbu dalam pengelolaan perpustakaan keliling. 

1. Sebaiknya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Bumbu 

membuat panduan atau pedoman untuk pengelolaan perpustakaan keliling agar 

memudahkan pustakawan menjalankan tugasnya. 

2. Sebaiknya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Bumbu 

memberi pembinaan kepada pustakawan untuk menambah wawasan 
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perpustakan khususnya perpustakan keliling, serta memberi dorongan motivasi 

kepada pustakawan yang bertugas agar lebih semangat lagi dalam menjalakan 

tugasnya. 

3. Mengenai perencanaan jangka panjang (satu tahun), sebaiknya Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu membuat jadwal 

operasional dengan titik lokasi yang dikunjungi selama satu tahun serta 

pustakawan yang bertugas.  

4. Sebaiknya untuk program kerja perpustakaan keliling di buat tertulis dan 

menjalin kerjasama dengan tenaga ahli yang bisa memberikan arahan tentang 

mendongeng atau yang mampu mengembangkan kegiatan anak-anak, serta 

memberikan pelatihan layanan kepada pustakawan. 

5. Mengenai koleksi fiksi perpustakaan keliling, sebaiknya Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Tanah Bumbu membuat daftar koleksi perpustakaa 

keliling berupa jenis koleksi dan jumlah eksemplarnya. Serta memperbaharui 

koleksi fiksinya agar anak-anak tidak merasa bosan dengan bahan pustaka yang 

telah disediakan perpustakaan keliling. 

6. Mengenai fasilitas yang disediakan, sebaiknya perpustakaan keliling 

menyediakan meja dan kursi baca untuk pemustaka. Serta perlu diadakan 

fasilitas berupa alat permainan anak-anak dan alat untuk bercerita agar 

pemustaka tertarik untuk mengunjungi perpustakaan keliling. 

 

 

 


