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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil penelitian terkait strategi peningkatan kualitas tata 

kelola perpustakaan di SMA Negeri 5 Kendari adalah sebagai berikut: 

5.1.1 Kebijakan kepala sekolah dan kepala perpustakaan: berdasarkan hasil dari 

penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan kepala 

sekolah dalam tata kelola perpustakaan adalah kebijakan anggaran 

perpustakaan sebagai bentuk upaya pemenuhan kebutuhan akan sarana 

prasarana, koleksi dan lainnya dan mengangkat tenaga perpustakaan sebagai 

kepala perpustakaan yang berkompeten. Kemudian kebijakan kepala 

perpustakaan terhadap pengelolaan perpustakaan yaitu kebijakan 

pengadaan, dan kbijakan pelayanan perpustakaan yaitu menetapkan tata 

tertib/ waktu kunjungan siswa setiap kelas dan menetapkan program wajib 

kunjung bagi siswa. 

5.1.2 Program kebijakan perpustakaan: berdasarkan hasil dari penelitian dapat 

disimpulkan bahwa program kerja perpustakaan SMA Negeri 5 Kendari 

terdiri dari program jangka panjang dan jangka pendek. Untuk jangka 

panjang yaitu peningkatan akreditasi perpustakaan dengan memperhatikan 

komponen/aspek dalam pengelolaan perpustakaan seperti koleksi, 

fasilitas/sarana dan prasarana, pelayanan, SDM, kerjasama dan anggaran 

perpustakaan. Sedangkan program jangka pendek seperti pengolahan bahan 

seperti membuat kartu anggota, melabelkan buku, membuat kartu bebas 

pinjaman, membuat laporan tri wulan, dan lain-lain. 
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5.2 Implikasi 

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dalam meningkatkan tata kelola 

perpustakaan tidak mudah, ada kendala yang dihadapi yaitu kelengkapan fasilitas 

perpustakaan yang masih perlu untuk di tambah, dan pelayanan yang masih 

manual. Namun dibalik kendala yang dihadapi, mereka tetap berusaha untuk 

mengelola perpustakaan dengan baik dan menjadikan perpustakaan  lebih baik 

lagi untuk menjadi perpustakaan percontohan bagi perpustakaan sekolah lain. 

5.3 Rekomendasi 

Atas dasar beberapa hal yang telah penulis kemukakan di atas seperti 

temuan penelitian, kesimpulan dan implikasi maka dapat diajukan rekomendasi 

kepada beberapa pihak adalah sebagai berikut: 

5.3.1 Kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kendari 

Bagi kepala Sekolahdiharapkan lebih banyak lagi memberikan motivasi dan 

dukungan kepada pengelola perpustakaan agar lebih meningkatkan kinerja 

mereka. 

5.3.2  Kepada Pengelola Perpustakaan SMA Negeri 5 Kendari 

Bagi kepala perpustakaan dan petugas perpustakaan diharapkan lebih 

meningkatkan lagi pengelolaan perpustakan dari pengelolaan sebelumnya.  

  


