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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Pelaksanaan 

Gerobak Pustaka Sebagai Sarana Promosi Perpustakaan Sekolah di Lingkungan MAN 

2 Kota Banjarmasin, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan gerobak pustaka sebagai sarana promosi perpustakan sekolah di 

lingkungan MAN 2 Banjarmasin sudah terlaksana dengan baik. Terlihat dari 

adanya perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan pencapaian yang mana gerobak 

pustaka memberikan pencapaian dari tujuan pelaksanaannya yaitu berhasil 

menarik minat pemustaka dan juga berhasil menjadi ikon perpustakaan MAN 2 

Kota Banjarmasin.  

2. Kendala yang dihdapi ketika pelaksanaan gerobak pustaka sebagai sarana 

promosi perpustakaan sekolah di lingkungan MAN 2 Kota Banjarmasin adalah 

tenaga pustakawan yang terbatas, tidak adanya pustakawan khusus yang 

mengelola gerobak pustaka. Hal itu mengakibatkan pelaksanaan gerobak 

pustaka tidak bisa sering dilaksanakan. Selain itu, cuaca yang sering berubah 

juga menjadi kendala ketika pelaksanaannya. 

3. Solusi untuk tenaga pustakawan yang terbatas yaitu perpustakaan MAN 2 Kota 

Banjarmasin akan meminta bantu kepada guru atau staf MAN 2 Kota 

Banjarmaisn untuk membantu kegiatan. Sedangakan untuk perubahan cuaca, 
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maka langkah yang dilakukan yaitu memindahkan posisi gerobak pustaka ke 

tempat yang lebih aman agar buku yang ada di dalam gerobak tidak mengalami 

kerusakan.  

 

B. Saran  

Sebagai penutup dalam penulisan skripsi mengenai Pelaksanaan Gerobak 

Pustaka Sebagai Sarana Promosi Perpustakaan Sekolah di Lingkungan MAN 2 Kota 

Banjarmasin, peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Diharapkan untuk perpustakaan MAN 2 Kota Banjarmasin agar menentukan 

atau menjadwalkan pustakawan atau staff pelaksana ketika pelaksanaan 

gerobak pustaka. Selain itu, diharapkan kepada perpustakaan MAN 2 Kota 

Banjarmasin agar bisa mendata pemustaka yang mengunjungi gerobak pustaka. 

2. Untuk pustakawan hendaknya selalu bersiaga dalam menghadapi kondisi cuaca 

di lapangan agar koleksi yang dilayankan atau dipajang di gerobak pustaka 

dapat terjaga dari kerusakan. 

Bagi Kepala Perpustakaan beserta tenaga kerja pustakawan agar lebih meningkatkan 

pelayanan gerobak pustaka agar bisa dilaksanan lebih sering serta koleksi yang 

dilayankan lebih bervariatif lagi sesuai keinginan dan keperluan pemustaka. 


