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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi, serta telah dianalisis data-data yang ada, maka dalam penelitian ini  

penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:: 

1. Layanan Perpustakaan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pertanian 

Terpadu Provinsi Riau dapat dikatakan layanannya sudah baik, perpustakaan 

sekolah ini menerapkan berbagai layanan yang ada di perpustakaan 

perpustakaan, dilihat pada penyajian data dan analisis data bahwa perpustakaan 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pertanian Terpadu Provinsi Riau terdapat 

layanan perpustakaan sebagai berikut:  

a. Layanan Referensi 

Petugas perpustakaan melaksanakan layanan referensi dengan 

melakukan klasifikasi koleksi yaitu koleksi disusun dengan sistematis dan 

rapi, diberi lebel buku,(jenis buku, nama pengarang buku, asal buku dan 

tanggal berapa buku diterima lalu buku tersebut disusun sesuai dengan rak 

dan judul buku di perpustakaan. 

b. Layanan Langsung 

Layanan langsung tugasnya adalah melayani pengunjung dalam 

peminjaman dan pengembalian koleksi perpustakaan yang dipinjam. 
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c. Layanan Tidak Langsung 

  Layanan tidak langsung salah satu kegiatannya yang dilakukan 

oleh perpustakaan dalam pembinaan dan pemberian motivasi kepada para 

pengguna dan pengunjung lainnya dengan menyediakan dan mengadakan 

koleksi berupa buku motivasi. 

d. Layanan Pembaca 

Layanan pembaca bertugas memberikan layanan kepada 

pengunjung perpustakaan dalam menggunakan bahan pustaka hendaknya 

berhati-hati. 

e. Layanan Informasi 

Layanan informasi bertugas memberikan jawaban-jawaban dari 

pertanyaan pengunjung. 

f. Layanan Pemberian Bimbingan Belajar 

Layanan pemberian bimbingan belajar tugasnya memberikan 

bantuan bimbingan belajar di dalam perpustakaan. 

g. Layanan Penelitian 

Layanan penelitian ditujukan untuk para peneliti yang 

membutuhkan informasi di perpustakaan dengan mudah dengan sumber 

yang tersedia di dalam perpustakaan guna penelitian bagi peneliti. 

h. Layanan Rekreasi 

Layanan rekreasi di dalam perpustakaan banyak menyediakan buku 

fiksi dan nonfiksi, surat kabar, journal dan majalah pertanian, Al-Kitab, 
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Al-Qur’an, ensiklopedia, perundangan-undangan, audio-visual, majalah 

Xpresi dan suluh serantau, buku baacaan ada riau 

2. Faktor yang Mendukungi Layanan Perpustakaan di Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri Pertanian Terpadu Provinsi Riau adalah: 

a.  Fasilitas/Sarana Prasarana  

Adanya sarana prasarana yang memadai di perpustakaan Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri Pertanian Terpadu Provinsi Riau, seperti 

tersedianya sinyal akses internet (Wi-fi), Digital Library,meja, kursi, sofa, 

lemari hal ini dapat dilihat di dalam Inventaris perpustakaan Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri Pertanian Terpadu Provinsi Riau. 

b. Staf/Petugas Perpustakaan 

Petugas perpustakaan dapat membantu jalannya layanan 

perpustakaan sehingga layanan perpustakaan dapat berjalan dengan lancar. 

c. Koleksi bahan Pustaka 

Memadainya koleksi perpustakaan dan teredia banyak jenis koleksi 

di dalamnya seperti menyediakan buku fiksi maupun nonfiksi, journal dan 

majalah pertanian, Al-Kitab, Al-Qur’an, ensiklopedia, perundangan-

undangan, audio-visual, majalah Xpresi dan suluh serantau, buku bacaan 

tentang riau sehingga dapat terpenuhi kebutuhan pengujung. 

d. Tata Tertib Perpustakaan  

Perpustakaan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pertanian 

Terpadu Provinsi Riau telah menyediakan berbagai tata tertib di dalam 

ruangan Perpustakaan, namun hal ini belum terlaksanan dengan maksimal, 
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masih adanya siswa/siswi yang melanggar tata tertib tersebut dengan 

membawa makanan dan adajuga yang makan di dalam perpustakaan. 

e. Jam dan hari layanan  

Perpustakaan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pertanian 

Terpadu Provinsi Riau buka perpustakaan pada pukul 06.30 sesuai jam 

siswa masuk sekolah istirahat perpustakaan pada puku 12.00 tutup 

perpustakaaan pada pukul 16.00 dan hari layanannya sesuai dengan jam 

kerja sekolah. 

B. Saran  

Dengan melihat kesimpulan dari hasil peneitian, peneliti ingin 

menyarankan bebrapa hal tentang layanan perpustakaan di sekolah menengah 

kejuruan negeri pertanian terpadu provinsi riau yaitu: 

1. Di harapkan kepala perpustakaan dan petugas perpustakaan lebih 

meningkatkan lagi kedisiplinannya dalam tata tertib pengunjung 

perpustakaan. 

2. Di harapkan kepala perpustakaan dan petugas perpustakaan lebih teliti dan 

tegas dalam menerapkan tata tertib perpustakaan. 

3. Kepala perpustakaan dan petugas perpustakaan hendaknnya terus menerus 

menjalankan layanan perpustakaan sekolah dengan baik. 

 

 

 

 


