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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Hasil peneltian menjelaskan bahwa Kepala Perpustakaan MAN 2 Kota 

Banjarmasin menerapkan sepenuhnya dari Kompetensi Manajerial berdasarkan 

Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008 mengenai Standar Tenaga Perpustakaan yang 

berkaitan dengan judul penelitian yaitu Kompetensi Manajerial Kepala 

Perpustakaan MAN 2 Kota Banjarmasin. 

Hal ini dapat dilihat bagaimana cara beliau memimpin yang mana peduli 

terhadap dengan memberikan arahan dan bimbingan pustakawan. Kemudian, beliau 

telah merencanakan program perpustakaan dengan matang dan mudah dipahami. 

Adapun pelaksanaan yang  program perpustakaan telah terlaksana sepenuhnya hal 

ini dapat dilihat dari program yang dilampirkan seperti promosi perpustakaan, 

pengembangan koleksi, dan sosialisasi perpustakaan kepada siswa baru. Terkait 

pengawasan kepala perpustakaan beliau mengawasi dengan melakukan monitoring 

kegiatan program tersebut. Pada pengevaluasian program perpustakaan sekolah 

beliau mengadakan survei kepuasan pemustaka baik dari pelayanan maupuan 

kegiatan perpustakaan lainnnya  

Walaupun demikian,  adapun kendala yang dihadapi yaitu kurangnya tenaga 

perpustakaan yang menyebabkan tugas dari pustakawa yang ada semakin 

menumpuk dan lebih lama untuk diselesaikan.
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B. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti penerapan kompetensi 

untuk meningkatkan kembali kompetensi yang dimiliki dan meningkatkan kualitas 

peprustakaan supaya menjadi bahan pertimbangan Kepala Perpustakaan MAN 2 

Kota Banjarmasin yaitu: 

1. Dalam melakukan kegiatan perpustakaan, kepala perpustakaan maupun tenaga 

perpustakaannya hendaknya melakukkan kerjasama dengan siswa dengan 

memanfaatkan waktu luang siswa miliki untuk membantu kegiatan pengolahan 

minimal penginventarisasian. Hal ini dapat mengurangi pekerjaan pustakawan 

yang banyak sekaligus membangun relasi dengan siswa agar menciptakan opini 

positif pemustaka terlebih siswa terhadap perpustakaan. 

2. Dalam melakukan kegiatan promosi perpustakaan, alangkah lebih baik pihak 

perpustakaan untuk membuat dokumentasi mengenai perpustakaan mencakupi 

lingkungan disekitar perpustakaan, fasilitas yang disediakan perpustakaan, 

koleksi yang dimiliki, serta pelayanan yang diberikan oleh perpustakaan. Hasil 

dokumentasi kemudian dikirim ke Youtube untuk menarik minat masyarakat luar 

maupun masyarakat sekitar Banjarmasin terhadap perpustakaan. 

3. Kepala perpustakaan hendaknya mengharuskan pemustakan khususnya siswa 

untuk meminjam buku minimal 3 perminggu jika mereka minta password Wifi 

perpustakaan. Hal ini berguna agar menarik minat mereka agar selalu 

berkunjung ke perpustakan sekaligus meningkatkan minat baca serta literasi 

informasi. 


