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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dikemukakan pada halaman-halaman sebelumnya maka dapat ditarik 

kesimpulan penelitian sebagai berikut: 

1. Penggunaan teknologi informasi pada layanan perpustakaanpenggunaan 

teknologi pada layanan perpustakaan belum sepenuhnya maksimal 

diterapkan di Dinas Perpustakaan Kabupaten Siak, hanya satu sistem 

saja yang sering digunakan yakni pada penggunaan  sistem bar 

codepada layanan sirkulasi. Sedangkan pada penggunaan OPAC pada 

layanan informasi mengenai koleksi perpustakaan masih rendah hal ini 

dikarenakan minat pengunjung yang rendah/tidak banyak, pada sistem 

ini dan juga masih diperlukannya perbaikan berupa input data yang 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.Pada penggunaan touch 

senstive screenpada sistem OPAC yang ada di dinas perpustakaan ini 

belum dapat sepenuhnya manfaat dirasakan pengunjung karena 

memiliki beberapa masalah dan perlu  dilakukan perbaikan, agar adanya 

OPAC dapat dirasakan kegunaannya oleh pengunjung. 

2. Adapun penggunaan teknologi informasi pada layanan perpustakaan di 

pengaruhi beberapa faktor diantaranya: 

a. Faktor affect pada layanan berupa perasaan pemustaka dalam 

penggunaan teknologi informasi pada layanan perpustakaan masih 
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rendah karena sebagian besar belum sepenuhnya merasakan manfaat 

dari aplikasi yang ada, hal ini disebabkan karena beberapa aplikasi 

yang ada sering mengalami gangguan. 

b. Kesesuaian tugas dalam penggunaan teknologi informaasi pada 

layanan perpustakaan belum sesuai harapan, hal ini karena masih 

sangat sedikitnya sistem komputerisasi digunakan pemustaka dan 

pustakawan, serta aplikasi yang ada masih terdapat masalah dan 

belum bisa menarik minat pengunjung dalam menggunakannya. 

c. Konsekuensi Jangka Panjang dalam penggunaan teknologi informasi 

pada layanan perpustakaan masih digunakan karena baik pemustaka 

maupun pustakawan mengkombinasikan antara sistem teknologi 

informasi dengan sistem manual dalam setiap layanan perpustakaan.  

d. Sarana dan Prasarana pada fasilitas jaringan WiFi dan sumber daya 

(listrik) masih minim dan belum sesuai kebutuhan, sehingga 

mempengaruhi penggunaan teknologi informasi pada layanan 

perpustakaan, serta masih terdapat masalah lain yang berkaitan 

dengan hal sarana dan prasarana yang ada di dinas perpustakaan. 

e. Pustakawanyang ada di dinas pada pendidikan sudah memenuhi 

standar namun pada sikap yang diberikan kepada pengunjung masih 

belum memenuhi standar sebagai pustakawan dalam memberikan 

layanan kepada pengunjung, sehingga mempengaruhi minat 

pengunjung dalam penggunaan teknologi informasi pada layanan 

perpustakaan. 
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f. Lingkungan yang dimiliki oleh dinas perpustakaan kurang kondusif 

karena pada sarana dan prasarana yang ada belum sesuai standar 

sehingga menimbulkan ketidakyamanan pengunjung dalam 

penggunaan teknologi informasi pada layanan perpustakaan. 

g. Tata tertib yang ada di dinas perpustakaan belum terlaksana dengan 

baik karena masih ada pengunjung yang melakukan pelanggaran, 

sehingga mengganggu kenyamanan pengunjung melakukan aktivitas 

dan berpengaruh juga terhadap minat pengunjung lainnya dalam 

penggunaan teknologi informasi pada layanan perpustakaan.  

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti saran dan kritik 

tetap peneliti sampaikan sebagai perbaikan serta pertahanan dalam 

menigkatkan kualitas Dinas Perpustakaan Kabupaten Siak adalah sebagai 

berikut: 

1. Berkaitan dengan penggunaaan teknologi informasi pada layanan 

perpustakaan pada penggunaan OPAC dan hendaknya pustakawan 

yang ada di Dinas Perpustakaan Kabupaten Siak  selalu memberikan 

pengaruh kepada pengguna/pemustaka agar menggunakan OPAC 

dalam mengakses layanan informasi. Penggunaan touch senstive 

screen  pada aplikasi OPAC  yang bermasalah sebaiknya harus 

diperbaiki sehingga manfaat adanya OPAC pada layanan informasi 

dapat dirasakan oleh pengguna. Sehingga teknologi informasi yang ada 

di Dinas Perpustakaan Kabupaten Siak dapat memberikan manfaat 
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terutama pada layanan perpustakaan. Hal ini dilakukan agar kesia-sian 

dalam penggunaannya dapat dikurangi atau bahkan tidak ada sama 

sekali. 

2. Kualitas yang dimiliki di Dinas Perpustakaan Kabupaten Siak, sudah 

cukup baik namun perlu adanya perbaikan dibeberapa aspek 

pendukung pada kualitas dinas perpustakaan. Apalagi dalam 

penggunaan teknologi informasi pada layanan perpustakaan sangat 

perlu  penerapan yang menyeluruh. Agar keberadaan perpustakaan 

umum untuk tingkat kabupaten dapat memberikan manfaat terhadap 

pengunjung yang datang ke dinas perpustakaan. Hal ini dilakukan 

mengingat Dinas Perpustakaan Kabupaten Siak merupakan satu-

satunya perpustakaan tingkat kabupaten yang memiliki akreditasi A, 

sehingga membuat image yang baik, namun bukan berarti dengan 

adanya keunggulan tersebut membuat pihak dinas perpustakaan lalai 

dengan kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh dinas perpustakaan 

ini dan dibiarkan tanpa adanya perbaikan, terutama pada penggunaan 

teknologi pada layanan perpustakaan. Adapun harapan untuk masa 

yang akan datang agar dinas perpustakaan selalu melakukan perbaikan 

terhadap masalah-masalah yang timbul terutama masalah pada 

penggunaan teknologi informasi pada layanan perpustakaan serta dapat 

mencegah agar masalah tersebut tidak timbul lagi.Sehingga dengan 

begitu akreditasi dapat dipertahankan serta kualitas dan mutu dapat 

terus lebih meningkat. 
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3. Semua personel yang ada di Dinas Perpustakaan Kabupaten Siak baik 

itu kepala perpustakaan dan staf-staf yang ada dan para pengunjung 

hendaknya senantiasa mendukungpelaksanaan programyang telah 

ditetapkan dalam penggunaan teknologi informasi pada layanan 

perpustakaan di Dinas Perpustakaan Kabupaten Siak. 

4. Saran untuk penelitian berikutnya diharapkan bahwa dalam penelitian 

hendaknya tidak hanya mewawancarai kepala seksi, petugas dan 

beberapa pemustaka, namun segala personal yang terkait dan ikut 

berpengaruh pada kemajuan Dinas Perpustakaan Kabupaten Siak, 

karena keterbatasan waktu dan kemampuan peneliti mungkin belum 

bisa dijenralisasi, jadi untuk penelitian berikutnya bisa mewawancarai 

segala personal yang memiliki peranan dan pengaruh terhadap Dinas 

Perpustakaan Kabupaten Siak. 


