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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Perpustakaan 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengenai Peran Pustakawan dalam Meningkatkan 

Pelayanan di Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dapat 

disimpulkan sebagai berikut :  

1. Peran Pustakawan dalam meningkatkan pelayanan di Dinas Perpustakaan 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah cukup baik, meliputi Perannya sebagai 

edukator/pendidik yaitu dengan memberikan pembimbingan dalam hal 

pemanfaatan sarana prasarana di perpustakaan, sebagai manajer informasi yaitu 

dengan mengatur koleksi yang banyak diminati, sebagai administrator yaitu 

dengan memberikan beragam koleksi yang tersedia, sebagai supervisor yaitu 

dengan mengembangkan perpustakaan agar sesuai dengan kebutuhan informasi 

yang di inginkan oleh pemustaka , serta sikap pustakawan dalam melayani 

pemustaka yang sudah cukup baik. 

2. Adapun kendala pustakawan dalam meningkatkan pelayanan di Dinas 

Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Tenga, dapat disimpulkan sebagai 

berikut: anggaran dana yang terbatas, kurangnya sumber daya manusia (SDM), 

ruangan yang masih terbatas, gedung yang masih dikasih pinjam pemerintah 
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tidak sepenuhnya milik perpustakaan, dan listrik yang terbatas ketika 

kebanyakan yang memakai mati dengan sendirinya.  

 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah hendaknya meningkatkan 

lagi jumlah sarana prasarana seperti meja, kursi dan lainnya agar pemustaka atau 

pengunjung dapat menggunakkan sarana dan prasarana tersebut dan justru akan 

lebih banyak menampung pemustaka atau pengunjung.  

2. Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah hendaknya menyediakan 

ruangan khusus untuk perpustakaan anak-anak, sebaiknya tidak digabung 

dengan pemustaka umum agar terkendali keributannya dan membuat nyaman 

pemustaka.  

3. Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah hendaknya menambah 

Sumber Daya Manusia (SDM) agar kegiatan perpustakaan bisa berjalan 

maksimal.  

4. Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah hendaknya menambah 

listrik atau watt lebih banyak lagi, agar tidak ada lagi kejadian listrik padam saat 

berjalannya kegiatan di perpustakaan. 

5. Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah hendaknya sikap lebih 

tegas lagi dalam menegur ketika  adanya keributan didalam perpustakaan. 


