
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Setelah penulis mengadakan penelitian dan menganalisa data-data yang 

diperoleh dari lapangan maupun dari literatur terkait maka dapat ditarik suatu 

kesimpulan yakni sebagai berikut: 

5.1.1 Pengelolaan perpustakaan sebagai sumber belajar siswa 

Pengelolan perpustakaan SMABELS SMA Negeri 11 Kendari 

sebagai sumber belajar siswa sudah berjalan dengan baik. Secara umum 

jika dilihat dari beberapa segi pengelolaan perpustakaan sekolah sudah 

diselenggarakan dengan baik, seperti seperti dalam hal penataan ruang 

gedung perpustakaan telah ditata dengan baik, peralatan dan perlengkapan 

sudah sesuai standar, pelayanan pembaca yang sudah memadai, melakukan 

katalogisasi, koleksi bahan pustaka sudah standar walau ada beberapa 

koleksi yang perlu dilakukan penambahan dari segi jumlah buku, selain itu 

perpustakaan juga melakukan inovasi yang diberi nama “Sapulidi” 

merupakan akronim dari samabels punya literasi digital, inovasi ini berupa 

penyediaan bardode yang dapat discan oleh para pengunjug untuk 

memperoleh berbagai macam  informasi. Dari segi SDM, para petugas 

perpustakaaan telah memiliki kemampuan dasar pengelolan perpustakaan 

sehingga penyelenggaraan perpustakaan berjalan dengan baik. Pengelolaan 

perpustakaan yang baik membuat perpustakaan ini dijadikan sebagai pusat 

sumber belajar oleh bagi siswa dan warga sekolah lainnya. 



 

 
 

5.1.2 Keberadaan perpustakaan sebagai sumber belajar siswa 

Keberadaan perpustakaan SMABELS SMA Negeri 11 Kendari sebagai 

sumber belajar bagi civitas akademika telah berperan dengan baik. Hasil 

analisa data mengungkapkan bahwa keberadaan perpustakaan SMABELS 

SMA Negeri 11 Kendari sebagai sumber belajar siswa yaitu, perpustakaan 

menimbulkan kecintaa menbaca siswa, perpustakaan memudahkan siswa 

dalam menyelesaikan tugasnya, perpustakaan memperkaya pengalaman 

belajar, perpustakaan membantu siswa kearah tangggung jawab, perpustakaan 

menghimpun karya para siswa dan guru. 

5.2 Limitasi 

Menyebarnya wabah Corona Virus Disease (COVID-19)  di awal tahun 2020 

membuat peneliti merasa kesulitan dalam melakukan penelitian. Kendala pertama 

pada akses buku-buku penunjang penelitian karena perpustakaan IAIN Kendari 

sempat dilakukan penutupan beberapa bulan dan hanya melakukan pelayanan secara 

online, hal ini membuat peneliti merasa kesulitan untuk menemukan buku-buku yang 

relevan terkait judul penelitian penulis, mengingat terbatasnya buku-buku digital.  

Kendala kedua yaitu Kemendikbud kembali membatlkan pembelajaran tatap 

muka yang sempat direncankan akan dilaksanakan pada awal Januari 2021, hal 

tersebut disebabkan penularan Covid-19 semakin merajalela. Akibat dari hal tersebut 

peneliti mengalami kesulitan dalam memperoleh data-data yang menunjang proses 

penyelesaian penelitian ini. 

 

 



 

 
 

5.3 Rekomendasi  

5.3.1 Pengelola perpustakaan diharapkan lebih meningkatkan jumlah koleksi 

buku yang ada. Kerena dengan semakin lengakapnya keleksi agak 

semakin memperkaya khazanah pengetahuan civitas akademika. 

5.3.2 Sekolah hendaknya melengkapi keperluan fasilitas yang menunjang 

penyelenggaraan perpustakaan agar keberadaan perpustakaan dapat 

dimanfaatkan lebih maksimal sehingga memberikan dampak yang besar 

kepada keberhasilan pemebelajaran. 

5.3.3 Guru diharapkan lebih memanfatkan bahan pustaka yang dimiliki oleh 

perpustakan serta memberikan dukungan kepada siswa untuk 

menjadikan perpustakaan sebagi sumber belajar mereka. 

5.3.4 Siswa diharapkan lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya 

perpustakaan, karena perpustakan merupakan sumber dari berbagai 

macam ilmu pengetahuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


